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I. PENDAHULUAN 

          Pemeliharaan atau sering disebut maintenance merupakan suatu kegiatan yang 
bertujuan untuk menjaga kerja dari suatu peralatan atau sistem agar peralatan atau 
sistem tersebut dapat bekerja atau beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. 

          Unjuk kerja suatu peralatan dipengaruhi banyak faktor misalnya: faktor umur, 
faktor kondisi lingkungan dan cara pengoperasian peralatan tersebut. Apabila dalam 
suatu peralatan terdapat komponen yang rusak, maka akan terjadi gangguan dengan 
gejala-gejala tertentu. Gejala-gejala ini merupakan suatu perubahan unjuk kerja 
peralatan tersebut dari keadaan yang normal. 

 Pemeliharaan tidak dapat dipisahkan terhadap keandalan. Jika suatu instrumen 
dapat dibuat betul-betul andal, maka tidak diperlukan pekerjaan pemeliharaan.  Namun 
dalam kenyataan tidak mungkin membuat keandalan yang sempurna. Keandalan dari 
suatu komponen atau peralatan ditentukan sebagai kemungkinan bahwa ia akan 
melakukan fungsi yang benar sesuai dengan spesifikasinya dibawah kondisi yang 
ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. 

 Kurva terkenal bath tub dari keandalan peralatan sebagai suatu fungsi waktu 
ditunjukkan pada Gambar 1.  
 

 

Gambar 1. Kurva Bath Tub 

Semua peralatan elektronik yang rumit/canggih pada suatu saat akan gagal 
melaksanakan fungsi yang sebenarnya. Suatu peralatan yang dirancang menggunakan 
kualitas komponen yang terbaik, digunakan dalam lingkungan ruangan yang diatur dan 
dipelihara dengan baik, memberikan unjuk kerja yang jauh lebih baik pada kurun waktu 
yang lama dibandingkan peralatan yang dioperasikan di dalam lingkungan ruangan 
yang tidak diatur dan juga tidak dipelihara. 
          Pada Gambar 1  terlihat variasi tingkat kegagalan terhadap waktu pemakaian alat 
yang terdiri dari tiga phase. Permasalahan pada setiap instrumen adalah bagaimana 
dapat mempertahankan phase-II (useful life) tersebut semaksimal  mungkin. Untuk 
meningkat-kan keandalan peralatan salah satunya adalah meminimumkan laju 
kegagalan serendah mungkin. Pilihan lain adalah mempunyai peralatan cadangan 
untuk mengatasi kemungkinan yang terjadi dari kerusakan peralatan pada keadaan 
kritis, namun pilihan ini akan melibatkan beaya tambahan peralatan yang jarang 
digunakan dan juga belum merupakan jaminan bahwa peralatan cadangan tersebut 
akan bekerja saat diperlukan.  
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Pentingnya pemeliharaan 

          Secara umum pada sebuah instrumen harus dituntut untuk memenuhi unjuk kerja 
sebagai berikut: 

1. Memiliki keandalan yang tinggi 
2. Memiliki ketepatan hasil pengukuran 
3. Memiliki kestabilan hasil pengukuran 
4. Terjamin kontinuitas pelayanannya 

          Unjuk kerja tersebut diatas hanya dapat dicapai melalui program pemeliharaan 
yang efektif dan terencana. 
 Maksud dari pemeliharaan adalah memberikan lingkungan kondusif pada 
peralatan agar berfungsi layak, identifikasi bagian-bagian yang gagal dan membuat 
sistem kembali berfungsi pada unjuk kerja operasi optimum dengan memperbaiki 
keandalan dan manfaat hidup. Perbaikan keandalan untuk investigasi sebenarnya 
diyakinkan dengan pengujian secara periodik parameter-parameter penting dari 
peralatan dan mengganti bagian yang diperkirakan rusak sebelum menyebabkan suatu 
kerusakan yang lebih besar.  

 Pemeliharaan secara umum dapat dikategorikan dalam tiga jenis : 
1.  Pemeliharaan perbaikan yang mengacu pada kegiatan perbaikan peralatan 

dilakukan setelah rusak. 

2.  Pemeliharaan pencegahan yang terdiri dari memperhatikan harian dan memberikan 
suatu lingkungan kondusif untuk berfungsinya peralatan. Ini dilakukan dimuka lewat 
pengujian berkala dari fungsi sistem, mengatur parameter-parameter peralatan dan 
memastikan kondisi kerja yang aman. Ini usaha mencegah rusaknya peralatan 
selama kurun waktu operasi rutin. 

3.  Pemeliharaan peramalan yang mengacu pada pengamatan parameter sistem yang 
kritis (seperti tingkat derau dalam sistem mekanik) untuk penentukan dimuka.   

Tujuan pokok kegiatan pemeliharaan 
1.  Untuk mengoptimumkan: efisiensi, ketersediaan dan MTBF  dengan cara : 

• mengeliminasi pengaruh faktor lingkungan 

• melaksanakan program pemeliharaan pencegahan 

• melaksanakan manajemen instrument (monitoring pemakaian peralatan, 
kebijakan suku cadang, pelatihan) 

2.  Untuk meningkatkan kendali mutu (Quality Control) pekerjaan di lab. dengan cara : 
� mempersiapkan dokumen SOP (Standard Operation Procedures) 
� mempersiapkan dokumen SPMP (Standard Preventive Maintenance 

Procedures) dan Pengendalian mutu (Quality Control). 
� melaksanakan manajemen pemeliharaan 
� menyelenggarakan pelatihan  

Keberhasilan pemeliharaan pencegahan dapat dinilai lewat pengamatan atau 
pengevaluasian :  
1.  Kenaikan masa laik operasi peralatan yang diukur pada MTBF (Mean Time Between 

Failure) yaitu : Selang waktu rata-rata diantara dua saat kerusakan atau kegagalan 
peralatan 

2.  Pengurangan pada nilai kerugian, yang dilihat pada MTTR (Mean Time To Repair) 
yaitu : Selang waktu rata-rata yang diperlukan untuk mereparasi instrument, 
termasuk waktu untuk menunggu pengadaan suku cadang. 
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II. PEMELIHARAAN PENCEGAHAN 

         Pemeliharaan pencegahan adalah segala tindakan secara teratur yang dilakukan 
untuk mencegah segala kegagalan atau tidak berfungsinya instrumen di laboratorium 
sehingga instrumen dapat dipertahankan pada kondisi operasi yang optimum.  

Perbaikan peralatan setelah rusak bukan merupakan kebijaksanaan pemeliharaan 
yang paling baik karena pemeliharaan yang baik adalah mencegah kerusakan. Biaya 
pemeliharaan terbesar biasanya bukan biaya reparasi, lebih sering unsur biaya pokok 
adalah biaya berhenti untuk reparasi yang kadang-kadang waktu yang diperlukan tidak 
dapat diperkirakan sehingga kegiatan produksi akan terhenti. Oleh karena itu biaya 
pemeliharaan perbaikan hampir selalu lebih mahal dari biaya pemeliharaan 
pencegahan. 
          Kegiatan pemeliharaan pencegahan diharapkan dapat  mengurangi beaya 
pemeliharaan dan juga menambah waktu operasi peralatan dengan melakukan 
pemeriksaan, pengaturan atau kalibrasi dan penggantian komponen atau bagian dari 
peralatan yang mendekati rusak karena sudah mendekati umur peralatan. 
Penggantiaan ini dilakukan sebelum komponen benar-benar rusak, sehingga keandalan 
dari peralatan dapat tetap dijaga pada kondisi yang diinginkan. 

Kegunaan pemeliharaan pencegahan 

 Program pemeliharaan pencegahan biayanya sangat efektif, jika disusun dengan 
benar dan diimplementasikan dalam suatu cara secara urut. Pengurangan beaya terjadi 
dalam beberapa keadaan berikut : 
1.  Mengurangi waktu mati dari peralatan 
2.  Lebih awet dan menambah harapan hidup peralatan sebagai hasil dari penggantian 

bagian yang jelek secara dini. 
3.  Lebih sedikit perbaikan skala besar, karena reparasi utama dielakkan dengan 

program pemeliharaan terprogram. 
4.  Mengurangi beaya perbaikan. Saat suatu bagian gagal dalam pemakaian, umumnya 

mengganggu bagian lain dan membuat perbaikan semakin komplek dan ini 
merupakan permasalahan. Perbaikan sebelum kegagalan utama akan mengurangi 
beaya. 

5.  Identifikasi peralatan dengan biaya pemeliharaan berlebihan, menandakan perlu 
pemeliharaan perbaikan, pelatihan operator atau mengganti peralatan usang. 

Tanggung jawab pada berbagai level pemeliharaan pencegahan 

 Dalam sistem pemeliharaan yang terpadu, tugas pemeliharaan alat bukan hanya 
dibebankan kepada staf pemeliharaan tetapi juga melibatkan personil pengguna atau 
operator alat dari tingkatan yang berbeda. Deskripsi tingkat kompetensi dan tanggung 
jawab adalah sebagai berikut : 

1. Pengguna profesional (professional user) 
Pengguna adalah ilmuwan profesional atau laboran yang bertanggung jawab untuk 
bekerja dengan peralatan. Ia menganalisis hasil tetapi tidak tahu banyak tentang 
bagaimana instrumen bekerja. Tanggung jawabnya: memberikan supervisi pada 
teknisi yang mengoperasikan peralatan dan meyakinkan bahwa teknisi mengerjakan 
secara rutin pengujian kontrol kualitas, pemeliharaan pencegahan dasar (level-1) 
dan juga memeriksa secara teratur buku catatan peralatan. 
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2. Operator 
Operator adalah teknisi yang secara rutin menggunakan peralatan. Ia tidak 
mempunyai peralatan atau instrumen khusus untuk pemeliharaan tetapi harus tahu 
bagaimana pengujian dengan benar menggunakan sumber, phantoms dsb. 
Tanggung jawabnya: melakukan pemeriksaan peralatan secara rutin, menjaga 
kondisi lingkungan (kebersihan, suhu, kelembaban), uji kualitas rutin, menjaga 
peralatan dan buku catatan laboratorium. 

3. Teknisi pemeliharaan 
Teknisi pemeliharaan adalah orang yang memiliki ketrampilan teknis dalam 
instrumentasi dan mempunyai pengetahuan dasar tentang peralatan yang 
digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan. Ia mungkin operator yang memiliki 
ketrampilan ekstra atau teknisi instrumentasi yang telah dialokasikan untuk tugas 
pemeliharaan umum. Tanggung jawabnya adalah: mengerjakan pemeliharaan 
pencegahan rutin, uji kualitas rutin dengan peralatan khusus, perbaikan sederhana, 
buku catatan pemeliharaan (level-2). 

4. Pakar instrumen (instrument expert) 
Pakar instrumen adalah insinyur, sarjana fisika atau teknisi senior yang diberi 
tanggung jawab pemeliharaan dan uji kualitas dari peralatan. Ia mempunyai 
pengalaman dalam elektronika dan pengetahuan secara umum bagaimana 
menggunakan setiap peralatan. Tanggung jawabnya adalah melakukan uji kualitas, 
overhaul peralatan, perbaikan yang rumit, mengatur suku cadang, memeriksa buku 
catatan pemeliharaan peralatan, memberikan supervisi kepada teknisi pemeliharaan 
(level-3) dan membantu manajemen/pimpinan dalam menentukan strategi 
pemeliharaan, pengadaan cuku cadang dan pengadaan alat baru. 

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa unjuk kerja suatu peralatan dipengaruhi 
banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya suatu peralatan dengan 
benar dapat secara nyata dibagi menjadi dua kategori pokok yaitu faktor eksternal dan 
faktor internal.  

Berbagai item yang dapat dimasukkan dalam dua kategori ini yaitu : 
Faktor ekternal :  - Lingkungan operasi untuk peralatan 

- Penempatan phisik atau lokasi dari peralatan 
- Sumber daya dan pendistribusian 
- Sejarah sebelumnya dari peralatan 
- Ketersediaan suku cadang dan asesoris-asesoris. 

Faktor internal: - Kondisi peralatan 
- Kalibrasi dan kontrol pengaturan 
- Kondisi sensor/detektor 
- Integritas dan stabilitas dari bagian yang bergerak 
- Frekuensi penggunaan 

 Aspek pemeliharaan tidak hanya difikirkan atau dilakukan setelah instrument 
datang, tetapi harus sudah dimulai sejak merencanakan pengadaan instrument tersebut 
lewat brosur atau informasi yang diberikan oleh pabrik pembuat. Setelah alat pertama 
kali datang, hal-hal yang perlu dilakukan adalah : 
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1. Penerimaan barang dari pengirim 
- Cek bungkusan atau kotak instrumen secara visual, jika ada kerusakan selama 

transportasi 
- Jangan menandatangani dokumen penerimaan jika kondisi pembungkus/kotak 

tidak baik, periksa apakah packing telah pernah dibuka sebelumnya. 
 
2. Membuka pembungkus/packing 

• Saksikan pada saat packing dibuka oleh agen/supplier, atau mereka diminta 
hadir bila akan dilakukan sendiri. 

• Periksa secara visual keadaan instrumen, buat catatan jika dijumpai adanya 
kelainan dan segera beri tahu agen/supplier bila ada kerusakan. 

• Baca instruksi pada packing secara cermat, karena kadang-kadang ada 
kaitannya dengan jaminan pabrik terhadap barang yang ada di dalam. 

• Periksa daftar-isi barang, untuk mengetahui lengkap atau tidaknya isi packing, 
termasuk kelengkapan buku-buku petunjuk operasi maupun perbaikan. 

 
3. Commissioning 

Commissioning adalah suatu kegiatan pengujian/pengoperasian pertama kali 
instrumen baru atau selesai ditingkatkan/di-upgrade dengan mengambil/ mencatat 
semua data sebagai dokumen instrumen tersebut. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk commissioning adalah : 
� Mempelajari instruksi untuk instalasi dan operasi 
� Siapkan kondisi ruangan yang memenuhi syarat sesuai rekomendasi pabrik yaitu 

suhu, kelembaban dan power conditioning. 
� Cek dan sesuaikan pengatur tegangan jala-jala dan frekuensi sesuai dengan 

yang tersedia. 
� Pelaksana yang terlibat pada saat menghidupkan alat pertama kali adalah: 

⇒ User (calon penanggung jawab) 

⇒ Pembuat alat/Wakil Pabrik/Supplier 

⇒ Staf Pemeliharaan 
� Lakukan pengujian-pengujian sesuai dengan protokol yang ada. 
� Hasil pengujian akan menjadi referensi semua uji kontrol kualitas pada waktu 

yang akan datang 
� Seluruh hasil pengujian dicatat di dalam Log Book instrumen 
� Jika hasil pengujian tidak sesuai dan pengujian sudah dilakukan sesuai dengan 

protokol yang ada, segera informasikan ke supplier atau pabrik agar segera 
mendapatkan petunjuk atau penggantian komponen/bagian tertentu. 

� Copy semua manual/buku petunjuk, dan aslinya disimpan 
� Pelajari lebih jauh buku petunjuk untuk mendapatkan hasil yang paling optimum 
 

4. Pengujian rutin 
- Pengujian operasional rutin/uji jaminan kualitas, dilakukan setiap akan 

menggunakan alat umumnya dilakukan oleh operator alat tersebut. 
- Pengujian secara berkala dengan melakukan beberapa pengukuran dan 

pengaturan atau penggantian dan jika mungkin dan perlu membetulkan, yang 
umumnya dilakukan oleh staf pemeliharaan. 

Kebutuhan aktivitas dan frekuensi pemeliharaan awalnya berdasar pada 
rekomendasi dari pabrik (dalam buku manual) atau juga berdasarkan pada pengalaman 
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peralatan yang sesuai. Selanjutnya aktivitas dan frekuensi pemeliharaan dapat 
dimodifikasi setelah menganalisis data hasil pemeliharaan. 
Aktivitas pemeliharaan pencegahan dibagi dalam 3 tingkatan atau level yaitu : 

♦ Level-1 atau level pengguna/operator, yang melakukan  tugas pemeliharaan rutin 
harian/mingguan sebelum alat dipergunakan dan menjaga lingkungan alat serta 
mengecek dungsi dan unjuk kerja alat. 

♦ Level-2, pada level ini petugas melaksanakan pengecekan berkala (bulan, semester 
atau tahunan) secara teknis yang mengacu pada tuntunan dan  perintah-perintah 
apa yang harus dilakukan. Tuntunan atau panduan untuk setiap alat ditentukan oleh 
manajemen pemeliharaan. Pada level ini untuk melakukan pengecekan 
dipergunakan peralatan bantu dan data hasil pemeliharaan disimpan dalam basis 
data pemeliharaan. 

♦ Level-3, pada level ini dilakukan pengecekan alat secara menyeluruh dengan 
mengadakan pengaturan ulang (re-adjusment) atau kalibrasi. 
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Gambar 2. Contoh diagram alir commissioning 
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III. KEANDALAN (Reliability) dan KETERSEDIAAN (Availability) 

A. KEANDALAN 

Pemeliharaan tidak dapat dipisahkan terhadap keandalan. Jika suatu instrument 
dapat dibuat betul-betul andal, maka sama sekali tidak diperlukan pekerjaan 
pemeliharaan. Oleh sebab itu adalah sangat essensial bagi orang-orang pemeliharaan 
mengetahui tentang keandalan dan hubungannya dengan masalah pemeliharaan. 
Pengetahuan tentang mana komponen yang hampir seluruhnya andal, mana yang 
kurang andal akan sangat membantu tugas pemeliharaan. Efek-efek terhadap 
keandalan dan juga terhadap maintenance dari faktor-faktor: temperatur, kelembaban 
dan goncangan adalah juga penting, disamping metoda khusus seperti redundansi, 
dimana keandalan dapat diperbaiki pada tahap desain. Akan kita pelajari hubungan 
antara keandalan dan pemeliharaan, definisi: tingkat kegagalan (failure rate), keandalan 
(reliability), Mean Time Between Failure (MTBF) dan ketersediaan (availability). 

Definisi dari keandalan adalah kemampuan sebuah alat untuk melaksanakan 
suatu fungsi yang diperlukan (tanpa kegagalan) dalam keadaan yang ditentukan untuk 
suatu jangka waktu yang ditentukan. 

Disini alat berarti sebuah komponen, piranti atau sistem dan angka keandalan ini 
tidak dapat diperkirakan tanpa menetapkan waktu operasi dan keadaan operasi. 
Sedangkan kegagalan adalah berakhirnya kemampuan sebuah alat untuk 
melaksanakan fungsinya yang diperlukan. 

Derajat kegagalan 
a. Kegagalan sebagian – kegagalan sebagai akibat dari penyimpangan dalam 

karakteristik-karakteristik atau parameter-parameter di luar batas yang 
ditetapkan, tetapi tidak menyebabkan gagalnya fungsi yang diperlukan secara 
total. 

b. Kegagalan seluruhnya – kegagalan sebagai akibat dari penyimpangan dalam 
karakteristik-karakteristik di luar batas-batas yang ditetapkan sehingga 
menyebabkan gagalnya fungsi yang diperlukan. 

Penyebab kegagalan 
a. Kegagalan karena salah penggunaan, kegagalan yang diakibatkan oleh 

penerapan tekanan-tekanan diluar kemampuan yang ditentukan bagi alat 
yang bersangkutan. 

b. Kegagalan karena kelemahan alat – kegagalan yang diakibatkan oleh 
kelemahan yang memang terdapat dalam alat itu sendiri bilamana dikenai 
tekanan-tekanan dalam kemampuan yang ditentukan bagi alat itu. 

Waktu kegagalan 
a. Kegagalan mendadak – kegagalan yang tidak dapat diperkirakan dengan 

penelitian sebelumnya. 
b. Kegagalan bertahap – kegagalan yang dapat diperkirakan dengan penelitian 

kegagalan yang terjadi sebelumnya. 

Kombinasi kegagalan 
a. Kegagalan katastropik – kegagalan yang bersifat mendadak dan menyeluruh. 
b. Kegagalan degradasi – kegagalan yang bersifat bertahap dan merupakan 

kegagalan sebagian. 
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Mengapa keandalan yang sempurna tak bisa dicapai ? 

 Secara teoritis pemeliharaan sepenuhnya  dapat  dihindari dengan membuat 
komponen-komponen yang sepenuhnya andal. Tetapi didalam praktek adalah tidak 
mungkin membuat keandalan yang sempurna. Tak seorangpun mampu membuat 
sesuatu alat yang dipergunakan tanpa aus dan kemudian rusak. Tetapi adalah 
dimungkinkan memandang suatu alat yang terbuat dari berbagai komponen dalam 
keadaan sedemikian andal dan pemeliharaan tidak dibutuhkan sebelum ia menjadi tak 
berfungsi atau rusak. Secara teori ini memungkinkan dan di dalam praktek 
pengembangan komponen-komponen baru yang lebih andal adalah usaha yang harus 
dilakukan. Meningkatkan keandalan komponen berarti menambah kekomplekan, 
disamping itu biaya harus dikeluarkan untuk riset dan pengujiannya. Produksi 
komponen baru melibatkan pula pengenalan terhadap metode baru dan mesin baru 
untuk membuatnya. Pada suatu tahap dapat dicapai dimana biaya untuk memproduksi 
komponen yang lebih andal melebihi nilai uang yang dapat dihemat dari berkurangnya 
biaya maintenance dan berkurangnya komponen yang dipakai. Sehingga 
menyempurnakan keandalan akan sangat mahal untuk dipraktekkan. Harus dicari 
keadaan dimana suatu kesetimbangan dapat dicapai antara peningkatan biaya 
pengembangan dan produksi komponen. Posisi titik keseimbangan optimum ini 
tergantung berbagai faktor. Misalnya biaya penyempurnaan keandalan resistor adalah 
lebih cepat dapat dikembalikan dengan cara memproduksinya dalam jumlah jutaan, 
tetapi tidak demikian dengan peralatan yang besar. 

Keandalan dan pemeliharaan 

 Meningkatkan keandalan dari komponen-komponen telah menyebabkan alat-alat 
test otomatis harus pula dikembangkan. Semakin andal komponen-komponen 
cenderung menyebabkan lebih kompleknya peralatan sehingga akhirnya juga 
mengakibatkan masalah pemeliharaan. Meningkatkan keandalan suatu komponen 
sangat tinggi adalah tidak realistik. 

Bagaimana keandalan diukur  

 Sampai saat ini telah dibicarakan beberapa aspek dari keandalan tetapi telah 
dihindari pertanyaan apakah arti dari keandalan ? Keandalan dikaitkan dengan 
kegagalan dan terdapat hubungan diantara keandalan dan kegagalan. 

Tingkat kegagalan 

 Kegagalan suatu komponen, unit atau peralatan terjadi bila ia gagal untuk 
menunjukkan fungsinya dalam kondisi operasional normal. Kegagalan tersebut dapat 
berupa hilangnya output, perubahan pada nilai karakteristik diluar batas yang 
ditolerir/yang dispesifikasikan. Batas spesifikasi tersebut adalah sangat perlu karena 
didalam peralatan yang komplek, toleransi didalam berbagai rangkaian haruslah 
sedemikian kecil, sehingga kesalahan yang terakumulasi tidak menjadi sangat besar. 

Tingkat kegagalan suatu komponen atau alat adalah jumlah kegagalan dibagi 
dengan waktu yang dipergunakan sampai keadaan gagal tersebut.  Misalnya: pada 
suatu alat 33 resistor rusak per tahun, gambaran jumlah kerusakan resistor ini belum 
bermanfaat karena jumlah total resistor tidak dinyatakan. Andaikan jumlah keseluruhan 
1000 buah resistor, maka tingkat kegagalan alat ini adalah 3.3% per tahun. Didalam 
alat yang sama ada juga 120 buah saklar dan setiap tahun ada 6 buah yang rusak, atau 
tingkat kerusakan saklar = 5% / tahun. 
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 Pada umumnya tingkat kegagalan komponen dinyatakan sebagai prosentase 
kegagalan per 1000 jam, tetapi untuk relay, saklar biasanya dinyatakan sebagai 
prosentase kegagalan per 1000 kali operasi (kontak). 
 Pengalaman dari komponen elektronik dan peralatan menunjukkan bahwa pada  
kondisi normal variasi tingkat kegagalan adalah seperti gambar berikut : 
 

    
Gambar 3. Variasi laju kegagalan dengan waktu 

 
 Perioda awal dari tingkat kegagalan tinggi selama apa yang disebut dengan 
perioda burn-in, kegagalan-awal (initial-failure) atau infant-mortality, selama waktu itu 
tingkat kegagalan turun pada suatu harga yang tetap. Perioda kegagalan awal biasanya 
periodanya pendek dan kesalahan disebabkan dari pabrik pembuat. Ketika kegagalan 
ini telah selesai diikuti tingkat kegagalan yang tetap yang disebut dengan useful life dan 
selama perioda ini kegagalan terjadi acak (random). Ini berarti bahwa kegagalan 
disebabkan oleh karena kebolehjadian sendiri, dan kebolehjadian suatu kegagalan itu 
terjadi sama sepanjang waktu selama useful-life. Perioda inilah yang paling diharapkan. 
Akhirnya perioda wear-out menunjukkan kenaikan tingkat kegagalan sebagai akibat 
atau pengaruh dari umur. 

Keandalan diukur sebagai suatu kebolehjadian 

 Batas keandalan menunjukkan kesempatan dimana suatu komponen atau alat 
akan berfungsi secara normal dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi adalah 
kebolehjadian bahwa ia akan menunjukkan fungsinya secara benar pada kondisi 
operasi yang normal untuk suatu periode waktu tertentu. Kebolehjadian dapat 
dinyatakan dengan bilangan atau prosentase, dan ia tak pernah lebih dari pada 1 atau 
100%. Jika kita mengatakan bahwa musim hujan terjadi pada bulan Januari adalah satu 
kali dalam 8 tahun, maka kesempatan atau kebolehjadian hujan turun pada bulan 
Januari tahun depan adalah 1/8 atau 12.5%. Jika kita mengatakan bahwa suatu alat 
memiliki keandalan 70% untuk periode 100 jam operasi, maka bila alat dioperasikan 
selama 100 jam, maka 7 kali dalam 10 ia akan berfungsi dengan benar tanpa 
kegagalan dan 3 kali dalam 10 akan gagal. 
Keandalan yang didefinisikan diatas dinyatakan dengan melibatkan waktu. Jadi 
keandalan 95%, belum punya arti, kecuali waktu juga diberikan. 

7 out of 10 � sukses              3 out of 10 � gagal 
Jadi tingkat kegagalannya adalah 30% per 100 jam dan keandalannya 70%. 
 R = (1 - tingkat kegagalan) 
Kalau keduanya dinyatakan dengan %, maka : R = (100 - tingkat kegagalan) 
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Keandalan diukur sebagai MTBF 

 Keandalan yang disinggung diatas tidak ideal untuk pemakaian secara praktis, 
karena kebolehjadian suatu alat menunjukkan keberhasilannya ditentukan juga oleh 
faktor ekstern yaitu : kondisi dimana ia beroperasi, unjuk kerja yang diharapkan 
daripadanya dan waktu operasinya. Konsep yang lebih berguna bagi pemakai alat 
adalah mengetahui waktu rata-rata dimana suatu alat berfungsi diantara dua kegagalan 
atau Mean Time Between Failure (MTBF). MTBF berkaitan erat dengan tingkat 
kegagalan. 

Contoh : 
Pada suatu unit ada 1000 resistor dengan tingkat kegagalan 3.3% per tahun. 
Secara rata-rata 33 bh. resistor akan rusak setahun, secara rata-rata 1/33 dari 
waktu setahun adalah waktu diantara kerusakan resistor yaitu 11 hari. Maka unit 
tersebut dapat diperkirakan akan berfungsi selama 11 hari sebelum kerusakan 
resistor, dan ini disebut MTBF. Perlu diingat bahwa keandalan, tingkat kegagalan 
dan MTBF semua tergantung pada kebolehjadian - kebolehjadian dari kerusakan 
unit komponen atau peralatan. Suatu konsep akan lebih teliti dengan mengatakan 
jika unit diatas dioperasikan untuk satu waktu yang panjang, rata-rata akan gagal 
setiap 11 hari. Kegagalan sebenarnya mungkin antara 6, 18, 14, 7, 10, 12, 9 hari 
dan lain-lain. 

 
 Jika ada n komponen untuk suatu tipe tertentu misalnya resistor, kapasitor atau 
transistor dan tingkat kegagalan rata-rata = f per jam, maka n.f komponen akan rusak 
per jam. Maka MTBF (m) adalah : 

   m
nf

jam=
1

 

Catatan:  Unit/satuan yang dipakai harus konsisten. Jika MTBF diinginkan dalam jam, 
                maka tingkat kegagalan dinyatakan jumlah kegagalan dalam 1 jam, bukan per 
               1000 jam. 

Hubungan antara keandalan dan MTBF 

 Selama usefel life dari peralatan atau komponen kegagalan terjadi secara acak 
dan tingkat kegagalan tetap konstan. Sesuai dengan definisi keandalan, maka  
kemudian dapat dicari hubungan antara keandalan dan MTBF sebagai berikut:  
Jika keandalan atau kemungkinan sukses untuk suatu waktu operasi t jam adalah R 

dan tingkat kegagalan = λ kegagalan per jam, maka hubungan ini bisa ditulis sebagai : 

R e t
=

− λλλλ
 

                                     
Misal:  Suatu alat dengan umur pemakaian 400 jam dan tingkat kerusakan 3 

kegagalan per 1000 jam dalam periode ini. 
Kemudian untuk setiap periode 24 jam  dalam masa umur pemakaian, 
tingkat kegagalan adalah konstan, dan keandalan juga konstan. 

Maka keandalan : R e
t

=
−λλλλ

  = e -0.003 x 24 

                          = 1/e-0.072 = 0.93 
Jadi alat mempunyai kemungkinan 93% kesempatan untuk jalan dalam 24 jam 
tanpa kegagalan.  
Keandalan untuk periode waktu 400 jam : 

 R = e - 0.003 x 400  

     = 0.30 ⇒ 30% kesempatan beroperasi dalam 400 jam tanpa gagal.  
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Apabila kita kaitkan dengan komponen sebagai ganti dari alat, tingkat kegagalan λλλλ  
yang digunakan diatas adalah jumlah komponen gagal per jam dan adalah laju 
kegagalan tiap komponen dikalikan jumlah komponen. 

Jika jumlah kegagalan per jam =   λ =  n.f,   maka :  MTBF = m = 
1

λλλλ
jam 

Contoh 1. 
Jika ada 4000 komponen dengan tingkat kegagalan 0.02% per 1000 jam, 
maka jumlah kegagalan rata-rata per jam adalah : 

  λ  =  (0.02/100) x (1/1000) x 4000 

       = 8 x 10-4

 kegagalan/jam 

MTBF = 1/(8 x 10-4

) = 1250 jam. 
 

Contoh 2. 
Dalam suatu alat terdapat 800 transistor, tingkat kerusakan 0.05% per 
1000 jam, waktu/umur pemakaian 2000 jam. Berapa keandalannya pada 
periode 10 jam, dan sepanjang umur pemakaiannya ? 

Jawab:  λ = ( 0.05 x 800)/ (100 x 1000 )  =  4 x 10-4 kegagalan/jam         

Untuk 10 jam      →  R = e - λt = e - 0.0004 x 10 

                                     = 0.996 atau 99.6% 

Untuk 2000 jam �  R  = e -0.0004 x 2000     = 0.45  atau 45% 
 

Dalam kaitannya dengan suatu peralatan atau sistem, λ lebih cocok dari pada nf, 
menjadi sederhana rata-rata jumlah kegagalan per jam. Maka keandalan untuk waktu t 

adalah: R e t
=

− λλλλ
 =  R e

- t / m
=  dimana m adalah mtbf. 

 
 

   
 

Gambar  4. Kurva keandalan 
 
Pada grafik exponential kurva keandalan (Gambar 4.) bentuknya semacam kurva 
decay/discharge suatu kapasitor melalui resistor. Jadi MTBF analog dengan time 
constant dalam rangkaian resistor RC. Semakin bertambah waktu semakin turun 
keandalannya. Pada keadaan t = MTBF = m, maka diperoleh R=36.8%. Jadi suatu alat 
katakan mempunyai MTBF = 100 jam, mempunyai kemungkinan 36.8% berjalan baik. 
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 Sebagai suatu ilustrasi dari penggunaan formula diatas, bayangkan suatu alat 
dengan MTBF = 50 jam. Kebolehjadian berhasil 10 jam operasi adalah : 

 R e
- t / m

=  = e-10/50 = 0,819 atau 81,9% 

Kebolehjadian sukses 2jam operasi adalah: R = e-2/50 = 0,961 atau 96,1% 
 
 Dalam kenyataan biasanya kita lebih tertarik bagian kecil pada bagian akhir atas  
kurva keandalan, pada bagian ini grafik dapat ditarik garis lurus seperti Gb.-5.  
 

 

Gambar 5. Bagian atas dari kurva keandalan 

 Diandaikan bahwa grafik adalah garis lurus pada bagian yang kecil dari kurva 
keandalan, maka keandalan adalah proporsional dengan waktu. Untuk waktu sama 
dengan sepersepuluh dari MTBF, keandalan adalah 90% dan untuk waktu yang lebih 
pendek maka secara proporsional dapat digunakan untuk menghitung keandalan tanpa 
melakukan perhitungan eksponensial yang ruwet. 

B. KETERSEDIAAN  

Telah dipelajari bahwa MTBF adalah hal yang penting yang dikaitkan dengan 
keandalan suatu instrumen. Seringkali reparasi tidak dapat segera dilakukan dan 
memerlukan waktu dalam pengerjaannya. Bagi pemakai alat disamping MTBF dan 
reparasi yang lebih penting adalah selang lamanya waktu dimana sebuah alat tidak 
dapat memberikan servis/layanan karena reparasi sedang dilaksanakan. 
 Untuk hal ini digunakan pengertian ketersediaan dari alat tersebut, dan ini 
merupakan bagian dari waktu pengoperasian alat, yaitu pada saat alat melayani 
permintaan/pemakaian. Sering hal ini juga disebut sebagai maintainability atau uptime 
ratio. 
 Waktu rata-rata yang diperlukan untuk mengerjakan reparasi disebut dengan 
MTTR (Mean Time To Repair). Ketersediaan tergantung pada MTTR suatu kerusakan 
dan dinyatakan sebagai. 

 Ketersediaan Availability
MTBF

MTBF MTTR
( ) =

+
 

Bila MTTR dapat dibuat lebih kecil, maka ketersediaan akan bertambah, dan berarti 
penggunaan alat tersebut akan semakin ekonomis.  
MTTR dapat diminimumkan dengan cara : desain sistem dan  kebijaksanaan 
pemeliharaan yang baik. 
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Desain yang baik antara lain memenuhi sifat-sifat sebagai berikut : 

• Diperlengkapi dengan tempat untuk memonitor dan titik uji pada sistemnya. 

• Komponen mudah untuk ditemukan dan diidentifikasi. 

• Menggunakan sistem plug-in modul atau papan cetak (printed circuit board). 

• Metoda untuk melokalisir kerusakan dapat dikembangkan. 
Kebijaksanaan pemeliharaan yang baik dapat membuat waktu yang dipergunakan 
untuk melakukan prosedur rutin serta diagnosa dan pekerjaan reparasi menjadi 
semakin kecil, sehingga mengurangi MTTR. 
 MTBF suatu alat mungkin dapat diperkirakan melalui pengetahuan tentang 
jumlah dan tipe komponennya, tetapi adalah lebih sulit untuk memperkirakan MTTR, 
karena ia tergantung kepada berbagai faktor yang sulit diukur (operational 
requirements, equipment characteristics, aids to maintenance, training, job 
environtment). 

Keandalan komponen elektronika 

 Seperti telah dibicarakan pada bab terdahulu, keandalan suatu komponen 
tergantung pada tingkat kegagalannya. Dan tingkat kegagalan tergantung pada tipe alat 
dimana ia dipergunakan, yaitu tergantung pada lingkungannya. Komponen- komponen 
didalam suatu komputer, dengan kondisi atmosphere yang relatif konstan, akan 
berbeda tingkat kegagalannya dengan komponen yang sama bila dipakai pada suatu 
pesawat angkasa luar atau misile misalnya. Dari hasil studi yang pernah dilakukan, 
berbagai tingkat kegagalan komponen telah didapatkan seperti berikut (dalam % per 
1000 jam) : 

 

Tabel 1.  Tingkat kegagalan komponen 

Nama Komponen 
Tingkat kegagalan 
(% per 1000 jam) 

Valve (Tabung Elektron) 0.22800 

Dioda Semi konduktor 0.00400 

Resistor 0.00040 

Kapasitor 0.00016 

Transformator 0.00900 

Relay  0.00400 

Plug & Socket 0.00080 

Lampu  1.41000 

Transistor 0.00800 

High Speed CMOS Motorola 
- SSI 
- F/F dan latch 
- MSI 

 
0,0074 
0,0270 
0,0180 

 
  

Tingkat kegagalan ini akan bertambah bila temperatur naik, tarikan mekanik & 
elektrik bertambah dan faktor lingkungan yang semakin buruk. Angka-angka tingkat 
kegagalan diatas merupakan komponen yang dipakai didaratan, jika komponen tsb. 
dipakai pada pesawat terbang maka harus dikalikan 5 sampai 10 kali. 
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Keandalan suatu sistem  

Untuk memperkirakan keandalan suatu sistem , tingkat kegagalan dari tiap komponen 
harus dapat diketahui atau diestimasi, dan tingkat kegagalan keseluruhan dapat 
dihitung seperti dalam tabel 2. 

Tabel 2.  Contoh perhitungan keandalan alat 

Komponen  Jumlah  f/1000 jam  Total f/1000 jam 

Transistor    6000 0,0080 0.480  

Dioda SK  25000 0,0040 1.000  

Resistor 30000  0,0004 0.120  

Kapasitor    6000 0,0016 0.096  

Tranformator 150 0,0090 0.014   

Relay  100 0,0040 0.004  

Plug & Socket  2000 0,0008 0.016  

   1.730  

 
Pemilihan tingkat kegagalan untuk setiap komponen adalah tidak mudah. Tetapi 
gambaran yang diperoleh dari informasi yang menyangkut komponen yang semacam 
tersebut pada sistem lain  adalah suatu hal yang sangat berguna. 
Tabel 2 menunjukkan contoh perhitungan untuk suatu alat yang memakai komponen-
komponen seperti yang ada pada tabel 1. 
Jumlah kegagalan per 1000 jam operasi adalah rata-rata 1.73, maka perkiraan MTBF-
nya adalah : 

      MTBF jam= =
1000

1 73
578

,
  

Penyebab terbanyak ketidakandalan 

 Selain kegagalan komponen, kegagalan suatu peralatan elektronik dapat timbul 
oleh faktor-faktor lain misalnya; kesalahan desain, ada bagian yang tak memuaskan 
dan rendahnya mutu pekerja. Secara garis besar ada 4 faktor yang berperan besar 
terhadap kegagalan sustu peralatan/sistem : 

1. Desain tidak memadai (engineering design) 
2. Kegagalan komponen 
3. Penanganan yang buruk waktu mengoperasikan atau waktu merawat alat 
4. Buruknya para pekerja (un-trained) dan amat jarangnya pengecekan (QC) 

 Tidak memadai desain keteknikan; yang meliputi kesalahan pemilihan 
komponen, alat tidak mampu menghadapi kondisi lingkungannya, memakai bahan yang 
tidak memenuhi syarat dan kekomplekan alat itu sendiri. 
 Diantara kegagalan komponen, valve (tabung) adalah paling tidak andal, dan bila 
memungkinkan fungsinya dapat diganti dengan semikonduktor. Tabel 1 menunjukkan 
beberapa kategori tingkat kegagalan komponen. 
 Buruknya penanganan operasi dan pemeliharaan antara lain kesalahan/ 
kekeliruan pemakaian alat dalam kondisi yang buruk dan abnormal, kesalahan 
pemeliharaan yang barangkali disebabkan oleh tidak memadainya petunjuk untuk 
pelaksanaan pemeliharaan dan tidak memadai sirkuit diagram. 
 Hal ini meliputi seluruh alasan mengapa kegagalan alat tetap diloloskan dimana 
seharusnya ditolak pada saat pengecekan mutu produksi. 
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Bagaimana keandalan dapat diperbaiki ? 

 Hampir seluruh metoda yang dipakai untuk mengurangi efek lingkungan akan 
juga meningkatkan keandalan alat dan komponen dalam operasi yang normal. 
Disamping itu ada beberapa cara lain yang dipakai untuk menambah keandalan suatu 
alat atau sistem, yang terpenting diantaranya adalah : 

a. perhatian pada desain sirkuit 
b. memperlengkapi dengan sistem redundansi 
c. memperhatikan rating (Batas kemampuan) komponen 
d. pengembangan konstruksional seperti IC dan pendinginan 

a. Desain sirkuit 

 Banyak sekali kemungkinan yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan desain. 
Efisiensi maksimum adalah yang paling diinginkan, karena ketidak efisienan dalam 
desain menyebabkan lebih banyak daya yang dikonsumsi dan juga di disipasi oleh 
sistem. Rendahnya konsumsi daya berpengaruh pada berat alat, ukuran, kekomplekan 
dan mengurangi efek temperatur yang tinggi terhadap alat/komponen. Contohnya 
adalah penggantian valve dengan semikonduktor/transistor. Desain alat secara umum 
dan sirkuit didalamnya juga harus dibuat dengan memperhatikan informasi dari 
pengalaman pemakaian pada waktu yang lalu. 

b. Redundansi 

 Redundansi, bila memungkinkan dan pada tingkat keandalan tertentu yang 
dikehendaki adalah dimungkinkan untuk meningkatkan keandalan dengan proses 
redundansi. Metoda ini digunakan untuk sistem yang tidak dapat dengan seketika 
diperbaiki dan harus tetap berjalan demi alasan keselamatan, misalnya pesawat 
terbang, pesawat angkasa luar, reaktor nuklir. Dengan redundansi berarti ada duplikasi 
atau triplikasi dari fungsi suatu bagian terpenting dalam sistem. Redundansi dapat 
dibuat pada level komponen, level unit atau level alat. Untuk level komponen biasanya 
komponen redundansi tersebut terpasang secara tetap pada sirkuit. Redundansi pada 
tingkat alat misalnya pada sistem pendaratan darurat pada penerbangan modern. 
Sedangkan redundansi pada unit misalnya pada sistem kendali daya instrumentasi 
reaktor. 
Pada level redundansi komponen secara umum ada 2 metoda yaitu:  
 - redundansi seri  
 - redundansi paralel. 
Redundansi seri melibatkan 2 komponen yang terpasang secara seri. Bila salah satu 
komponen, misalnya karena hubung pendek, rusak, masih ada komponen lain yang 
meneruskan fungsinya. Metoda ini hanya cocok untuk kasus kondisi "short-circuit". 

 

               Gambar 6. a. Redundansi seri        b. Redundansi paralel 

Bila komponen-komponen mempunyai kecenderungan gagal dengan kondisi "open-
circuit", maka metoda redundansi paralel lebih sesuai digunakan. Harus diingat 
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bahwa sistem ini harus dapat menghindari dari bahaya misalnya karena timbulnya 
perubahan kondisi dalam rangkaian (arus), karena ada komponen yang rusak. 
Redundasi paralel sangat bermanfaat untuk level unit atau level alat. 
 Sebagai contoh bagaimana keandalan dapat dicapai dengan redundansi paralel 
sebagai berikut: 

Misalkan ada suatu oscilloskop dengan MTBF 500 jam. Untuk 
operasi selama 80 jam, keandalan alat adalah :  

 R = e -t/m   = e -80/500  
 R = 0.852 atau 85.2 % 

Bila ada 2 alat yang sama secara permanen disambungkan secara paralel, keandalan 
kombinasi adalah kebolehjadian bahwa sistem kombinasi tidak akan gagal dalam 80 
jam; ini harus dihitung dari tingkat kegagalan. 
Kemungkinan suatu alat akan gagal dalam 80 jam adalah: 1- 0.852 = 0.148. 
Kemungkinan kedua alat akan gagal dalam waktu tersebut diatas adalah : 
  0.148 x 0.148 = 0.0219. 
Maka keandalan sistem gabungan menjadi : 
 R = 1 - 0.0219  = 0.978 atau 97.8 %. 

Bila ada 3 alat dipasang dengan metoda triple redundansi, maka dalam 80 jam tingkat 
kegagalannya adalah : 
 f = 0.0219 x 0.148 = 0.0032 
Maka keandalan sistem redundansi triplikasi untuk 80 jam beroperasi adalah : 
 R = 1 - 0.0032 = 0.997 = 99.7 % 
 

c. Derating 

 Metoda lain untuk meningkatkan keandalan komponen adalah dengan cara 
mengoperasikan komponen-komponen dibawah daya normalnya (dibawah rating 
maksimum), sehingga panas yang didisipasi dari sistem berkurang dan munculnya titik-
titik sumber panas dapat dihindarkan. Resistor, kapasitor dan dioda memperlihatkan 
perbaikan keandalan yang nyata bila kita memperhatikan ratingnya. 
 Suatu perumusan secara kasar menunjukkan bahwa tingkat kegagalan suatu 
resistor (fr) menjadi 1/2 bila dissipasi panas bisa dibuat menjadi 50%-nya. Suatu 
resistor dengan fr=0.01% per 1000 jam dalam kondisi operasi normal akan turun 
menjadi 0.005% per 1000 jam bila dioperasikan dengan kondisi dissipasi setengah dari 
semula. 
Pada kapasitor tingkat kenaikan lebih tinggi lagi, misalnya pada kapasitor mika 
mempunyai fc normal 0.003% per 1000 jam, menjadi hanya 0.004% per 1000 jam bila 
beroperasi pada 1/2 rating tegangannya. Untuk dioda silikon hal ini juga berlaku, yaitu 
turunnya nilai f bila dioda dioperasikan dibawah rating. Kurva berikut ini menunjukkan 
hubungan antara keandalan dan rating arus anoda.  
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            Gambar 7. Keandalan dioda silikon dengan cara derating 

d. Pengembangan konstruksional 

 Banyak cara telah ditempuh untuk melindungi komponen dan alat elektronik 
terhadap efek lingkungan. Teknologi komponen elektronika sudah sedemikian maju 
saat ini, telah berhasil diciptakan komponen-komponen yang lebih kebal terhadap 
pengaruh lingkungan (kelembaban, temperatur, getaran). Perkembangan dioda dan 
transistor semikonduktor telah mengurangi problem penempatan/pemasangan dengan 
maksud untuk memperkecil pengaruh goncangan dan getaran, karena ukurannya kecil, 
dan juga mereka mendisipasi panas yang kecil kepada komponen sekelilingnya. 
Resistor dan kapasitor keramik yang memiliki stabilitas yang tinggi adalah kurng atau 
tidak terpengaruh oleh kondisi kerja dibanding tipe yang lebih tua. 
Memberi kapsul atau membungkus komponen dan sirkuit adalah usaha melindunginya 
terhadap kelembaban, goncangan dan getaran. Printed circuits dan printed components 
seperti resistor, induktor, kapasitor, transistor dan IC's, memungkinkan tidak terjadinya 
kesalahan pengkabelan/penyambungan dan mengurangi banyaknya sambungan-
sambungan yang dapat menyumbang terhadap kegagalan. Dengan ditemukannya 
transistor dan komponen terintegrasi adalah dimungkinkan memperkecil ukuran 
peralatan elektronik dan pengurangan kabel-kabel penyambung. Kemajuan teknologi 
konstruksional komponen elektronika ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini 
terhadap hubungannya dengan tingkat kegagalan dalam pemakaiannya. 

 

Gambar  8. Perbaikan keandalan dengan pengembangan IC 
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Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa semakin tinggi keandalan komponen berarti bahwa 
pemeliharaan dan teknisi perawatan tidak diperlukan pada masa yang akan datang. 
Seperti telah disinggung bahwa semakin tinggi keandalan komponen, semakin komplek 
sistemnya, sehingga problem pemeliharaan tetap masih ada dan bahkan lebih spesifik. 
Tak perlu diragukan bahwa kemajuan dibidang mikroelektronik akan melahirkan 
problem pemeliharaan yang khusus. 
 Akhirnya masalah pendinginan terhadap sistem adalah essensial untuk menjaga 
keandalan, terutama pada bagian yang potensial mengeluarkan panas. 

Faktor yang mempengaruhi pemeliharaan 

 Pada bab yang lalu telah dipelajari beberapa aspek yang menyangkut 
keandalan. Adalah tidak ekonomis untuk mendapatkan keandalan setinggi-tingginya, 
dengan demikian alat-alat harus dipelihara. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan bila 
kebijaksanaan (policy) pemeliharaan akan diputuskan. Adalah menjadi tujuan setiap 
teknisi untuk menjamin bahwa pemeliharaan dilaksanakan dengan efisiensi yang 
maksimum, dan  alat-alat tersebut harus dapat beroperasi pada saat ia dibutuhkan. 
Tujuan ini dapat lebih mudah dicapai bila alasan-alasan untuk kebijaksanaan 
pemeliharaan telah dimengerti dan dipahami. 
 Bila kebijaksanaan pemeliharaan hendak dilaksanakan, faktor-faktor berikut 
harus diperhatikan : 
 a. Operational requirements 
 b. Equipment characteristics 
 c. Aids to maintenance 
 d. Training 
 e. Job environment 
Terdapat interaksi yang dapat dipertimbangkan diantara faktor-faktor ini. Misalnya 
adanya alat-alat bantu yang baik untuk pemeliharaan akan dapat mengurangi biaya 
untuk pelatihan, biaya yang dikeluarkan untuk mencapai keandalan yang tinggi mungkin 
akan sangat beralasan, bila suku cadang alat tersebut adalah sulit diperoleh. Secara 
teoritis, sistem yang sangat efisien adalah penyusunan terhadap semua faktor tsb. 
Secara praktis hal ini agak sulit dicapai, terutama kesulitan dalam mengidentifikasi dan 
membuat sasaran pengukuran pada semua item tsb diatas. Dari sudut pandang teknisi 
adalah sangat penting untuk mengerti peranan dari tiap faktor dalam menentukan 
kebijaksanaan pemeliharaan, dan interaksi diantaranya secara garis besar. 

Operational Requirements (OR) 

Faktor OR sangat penting dalam menentukan kebijaksanaan pemeliharaan. Dengan 
OR dimaksudkan agar fungsi suatu peralatan harus dapat ditunjukkan dan dibawah 
kondisi yang bagaimana ia harus menunjukkan fungsinya tsb. Adalah mudah dilihat 
adanya perbedaan yang bisa dipertimbangkan antara pemeliharaan radio penerima 
pesawat dan radio penerima biasa. Perbedaannya tidaklah menyangkut struktur atau 
ukuran, tetapi adalah menyangkut kebutuhan operational dan hubungan diantara faktor-
faktor maintenance. Radio penerima pesawat terbang harus beroperasi dengan andal 
tanpa pemeliharaan dalam suatu periode tertentu. Sesuatu harus disiapkan secara 
lebih teliti untuk memperbaiki keandalannya, agar ia selalu siap operasional. Demikian 
pula sistem kontrol dan regulasi daya atau sistem keselamatan operasi reaktor harus 
selalu dapat berfungsi dengan baik, kontinyu, sehingga perlu mempersiapkan segala 
keperluan untuk operasionalnya. Adalah menjadi tujuan dari organisasi pemeliharaan 
untuk menjamin bahwa operasional dapat dicapai dengan biaya minimum. 
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Equipment Characteristics (EC) 

EC mencakup bagaimana suatu alat dibuat secara elektrik dan mekanik, dan cara 
bagaimana ia bisa bekerja secara memuaskan dan memenuhi operasional yang 
dikehendaki. Yang terakhir ini meliputi faktor-faktor seperti keandalan, safety precaution 
dan kondisi lingkungan. Misalnya suatu detektor nuklir tipe Ionization-Chamber 
beroperasi dengan catu tegangan ~300 VDC dengan output berupa muatan listrik dari 
ion-ion primer yang jumlahnya sebanding dengan energi radiasi pengion yang datang. 
Hal ini adalah karakteristik elektriknya. Bentuk umumnya berupa silinder dengan 
diameter 5" dan tinggi 6" dari bahan logam, ini merupakan karakteristik mekanik. 
Kemudian detektor ini dapat dioperasikan dengan menghubungkannya dengan penguat 
awal peka muatan, dan detektor harus dihindarkan dari masalah kelembaban dan arus 
bocor, hal ini merupakan karakteristik operasinya. Jika diperlukan, informasi mengenai 
tegangan tinggi, hubungan yang benar tentang catu daya dan pemakaian dalam kondisi 
suhu yang tidak normal dapat pula dispesifikasikan. Semakin besar kekomplekan suatu 
alat semakin sulit tugas pemeliharaan, karena akan semakin sulit pula mengisolir 
kegagalan. Bila tugas tsb semakin sulit, maka kebutuhan untuk pelatihan yang baik 
atau alat-alat bantu untuk pelaksanaan tugas akan semakin meningkat kepentingannya. 
Adalah sangat penting memperhatikan persyaratan-persyaratan awal (precaution) 
operasi suatu alat untuk keperluan keselamatan yang mencakup karakteristik elektrik 
dan mekanik. 

Karakteristik lain yang penting diperhatikan adalah persyaratan lingkungan kerja 
alat, yaitu kondisi eksternal terhadap alat dimana ia harus dioperasikan. Dalam hal ini 
adalah sangat penting adanya hubungan yang erat antara kondisi lingkungan, 
keandalan dan kebijaksanaan pemeliharaan. Misalnya detektor CIC dan Proportional 
Counter didalam tangki reaktor daya harus memiliki keandalan yang lebih tinggi karena 
ia beroperasi disekeliling kondisi yang tidak normal. Dengan demikian kebijaksanaan 
pemeliharaan untuk detektor ini akan berbeda dengan kebijaksanaan pemeliharaan 
terhadap detektor biasa yang dipakai untuk sistem spektroskopi nuklir biasa, karena 
orang menghendaki agar keandalan sistem ini harus tinggi. 

Alat bantu untuk pemeliharaan 

Peralatan bantu untuk pemeliharaan adalah tools, peralatan untuk pengujian dan 
informasi yang menyangkut alat tsb. (catalog, operation manuals, service manuals) 
untuk keperluan pemeliharaan. Beberapa alat bantu untuk pemeliharaan perlu 
disediakan dan jumlahnya bervariasi tergantung sistem peralatan yang akan dirawat 
tsb. Beberapa faktor yang penting dalam alat bantu antara lain : 

Circuit diagram, adalah merupakan hal yang sangat penting (elektronik, elektrik, 
mekanik, optik). Jika circuit diagram merupakan dokumen tunggal, tanpa memberikan 
prosedur dan cara pengukuran dan informasi lain tentang circuit tsb, maka teknisi-
teknisi yang melakukan pemeliharaan harus di training untuk menggunakan dan 
membaca informasi yang terdapat didalam diagram, misalnya bagaimana 
memperkirakan tegangan pada suatu pembagi tegangan, dan untuk dapat mengambil 
keputusan dari hasil pengukuran yang didapat. Orang yang dipilih untuk mengikuti 
pelatihan untuk level ini haruslah memiliki kemampuan yang tinggi. Sebaliknya bila 
semua tugas-tugas tersebut telah didokumentasikan dan teknisi hanya perlu mengikuti 
instruksi-instruksi tertulis yang sudah disusun, maka hanya sedikit pelatihan saja yang 
diperlukan, dan kemampuan ketrampilannya tidak perlu terlalu tinggi. 
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Alat-alat untuk pengujian. 

Yang digunakan dalam melakukan pengukuran dan trouble-shooting untuk melokalisir 
kerusakan dan menganalisis rangkaian. Termasuk kelas ini misalnya: multimeter, 
oskiloskop, logic-probe, logic-analyzer dan berbagai peralatan bantu seperti; generator 
pulsa, catu daya dll. Teknisi-teknisi harus sudah dilatih memakai alat-alat ini dengan 
cara yang benar. 

Dokumen-dokumen teknis, yang terdapat dalam operating dan service manual. Test-
point/titik uji dan acuan tegangan perlu diperhatikan untuk keperluan pengujian 
rangkaian. 

Flow-chart untuk trouble shooting, biasanya flow-chart ini harus dikembangkan 
sendiri oleh teknisi pemeliharaan dan sangat jarang sekali diberikan oleh pabrik 
pembuat alat. Flow-chart ini sangat bermanfaat dalam membimbing teknisi dalam 
mencari kerusakan dan melokalisir kerusakan, sistematika flow-chart berfungsi untuk 
mengefisienkan tugas reparasi dan mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan baru 
akibat kesalahan melaksanakan reparasi.  

Tools, misalnya kunci-kunci, kaca pembesar, pompa vakum dll. 

 
Training/pelatihan 

Adalah sangat jarang dapat dijumpai seseorang yang tanpa training, dapat memenuhi 
kebutuhan tugas pemeliharaan tertentu. Karena training memerlukan waktu dan uang, 
maka training adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan 
kebijaksanaan pemeliharaan. Training yang dibutuhkan dapat disimpulkan dari 
perbedaan antara kemampuan yang dikehendaki dan kemampuan mula-mula orang 
yang terpilih untuk itu. Jadi kemampuan mula-mula plus pemberian sesuatu dalam 
training menghasilkan kemampuan yang dikehendaki.  Adalah dimungkinkan untuk 
mengurangi biaya pelatihan dengan cara meningkatkan standar seleksi para teknisi dan 
mempersingkat masa training, atau dengan menyempurnakan alat-alat bantu untuk 
pemeliharaan dengan maksud untuk menyederhanakan tugas-tugas, dan mengatasi 
masalah kurangnya kemampuan teknisi yang ada. 

Job environment, 

Kondisi dimana para teknisi bekerja adalah juga sama pentingnya dengan kondisi 
dimana alat beroperasi. Diluar kepuasan fisik ruangan kerja, faktor-faktor lain yang 
harus dipertimbangkan adalah: ketersediaan suku-cadang, jumlah supervisi dan 
bimbingan yang diberikan, waktu yang tersedia untuk melengkapi tugas dan safety 
precaution 
Ada 2 aspek dalam usaha memperlengkapi suku-cadang : 

a) Biaya terhadap perangkat keras (hardware) 
b) Organisasi yang melakukan sistem supply 

Dalam hal biaya memproduksi/memodifikasi suatu unit adalah rendah, misalnya pada 
suatu printed circuit, maka kebijaksanaan pemeliharaan adalah mengganti saja seluruh 
unit yang tidak dapat segera diperbaiki. Tetapi dalam kasus bila suku-cadang sangat 
mahal, maka kebijaksanaan pemeliharaan seharusnya mengarah kepada mempertinggi 
keandalan alat, atau merubah desainnya sehingga mudah dirawat. Dari kacamata 
pemeliharaan, memperlengkapi suku-cadang adalah mempengaruhi availability alat. 
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Kita ingat bahwa   A
MTBF

MTBF MTTR
=

+
     

MTTR adalah tidak hanya waktu mengerjakan reparasi, tetapi juga termasuk waktu 
untuk mendapatkan suku-cadang. Bila pengorganisasian suku-cadang baik, maka akan 
memperkecil MTTR, atau meningkatkan ketersediaan alat. 

Kebijaksanaan Pemeliharaan (Maintenance Policy) 

 Kebijaksanaan pemeliharaan yang paling baik adalah hasil kombinasi optimum 
dari kontribusi faktor-faktor tersebut diatas. Dan adalah agak sulit untuk menyatakan hal 
tersebut secara matematis. Tetapi adalah cukup bagi para teknisi untuk mengetahui 
bahwa kebijaksanaan pemeliharaan yang harus dilakukannya adalah merupakan hasil 
keseimbangan diantara faktor-faktor tersebut. Sudah barang tentu ketepatan 
kebijaksanaan yang diambil juga tergantung ketepatan informasi yang diperoleh. 
Beberapa aspek yang penting dalam hal ini adalah : 

• Data informasi keadaan alat (status alat) 

• Teknisi pemeliharaan (kemampuan, dedikasi terhadap prosedur dan sistem kerja, 
log-book). Teknisi adalah kunci dari umpan balik (feed back) proses yang diperoleh 
dari data hasil pengukuran dan observasinya. Semakin lengkap data yang dapat 
disimpulkan dan dikumpulkannya, semakin tepat kebijaksanaan yang akan 
dilaksanakan. 

• Informasi khusus mengenai alat adan informasi umum tentang komponen (basis 
data instrumen). 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap kebijaksanaan pemeliharaan dapat 
diilustrasikan dalam gambar berikut : 
 
    
 
  
 
 
  
 
 
      
      
 
 
  
 
 Gambar 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan pemeliharaan 
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IV. PEMELIHARAAN PREDIKTIF  (PREDICTIVE MAINTENANCE) 

Predictive maintenance (PdM) adalah pemeliharaan berdasarkan penilaian atau 
analisa  kondisi (Condition Base) komponen-komponen peralatan atau bahkan 
peralatan secara keseluruhan.  Kondisi itu  harus dapat terukur (parameter terukur) 
seperti temperatur, tekanan, vibrasi, tingkat keausan, tingkat korosi (corrosion rate), 
tingkat keretakan, sisa umur kekuatan logam, viskositas minyak pelumas, konduktivitas 
air pendingin, daya mampu, efisiensi dan lain sebagainya. Parameter-parameter terukur 
ini secara periodik dimonitor. Apabila ada parameter yang mengalami  gejala 
memburuk, maka  monitor harus lebih diintensifkan dan diprediksi kapan kerusakan 
sesungguhnya akan terjadi.  
Dimana posisi Predictive Maintenance terhadap metode-metode pemeliharaan lainnya, 
dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

DIAGRAM JENIS PEMELIHARAAN

MAINTENANCE

PLANED
MAINTENANCE

UNPLANED

MAINTENANCE

BREAK-DOWN

MAINTENANCE

PREVENTIVE
MAINTENANCE

TIME BASED
MAINTENANCE

CONDITION-BASED
MAINTENANCE

- Routine & Periodic

 

Gambar 13. Diagram jenis pemeliharaan 

Tampak pada diagram diatas bahwa Condition Based Maintenance atau Predictive 
Maintenance termasuk dalam Preventive Maintenance bersama-sama dengan Time 
Based Maintenance. Time Based Maintenance inilah yang biasa digunakan oleh pabrik 
pembuat peralatan, yang menurut kecenderungan sekarang banyak dikembangkan 
secara bertahap ke arah Condition Based Maintenance. Dengan kata lain jika ada porsi 
Time Based Maintenance yang dapat dilakukan dengan Condition Based, akan 
dialihkan ke Predictive Maintenance. 

MAKSUD DAN TUJUAN PEMELIHARAAN PREDIKTIF 

Pemeliharaan Prediktif dimaksudkan agar pemeliharaan dapat dilakukan secara  
terukur baik menurut kondisi  peralatan maupun menurut waktu pelaksanaan 
pemeliharaan, dengan tujuan mendapatkan pemeliharaan yang efektif dan ekonomis, 
serta mengoptimalkan kinerja dan umur peralatan, dimana faktor keamanan (safety) 
selalu dikedepankan. 
Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan pemeliharaan yang terukur bisa dilihat 
pada grafik perbedaan Time Base dengan Conditon Base Maintenance dibawah ini.  
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Gambar 14. Grafik perbedaan Time Base dengan Conditon Base Maintenance 

Menurut Time Base Maintenance, overhaul   dilakukan  pada  setiap  interval  waktu 
tertentu, yaitu pada S-II tanpa melihat kondisi peralatan masih baik atau tidak. Sisa 
waktu kondisi peralatan dari M sampai S-II adalah pendek. Dengan Pemeliharaan 
Prediktif,   sisa waktu tersebut dapat diperpanjang  sampai S-III, dengan melakukan 
analisa prediksi yaitu menggunakan Grafik Extrapolasi Trend. Pemeliharaan Prediktif 
tidak selalu memperpanjang interval waktu pemeliharaan. Bisa juga malah 
memperpendek jika dari hasil pemantauan dan analisa ternyata  peralatan sudah 
mendekati batas rusak (R). 

SEJARAH LAHIRNYA PEMELIHARAAN PREDIKTIF 

Predictive Maintenance lahir karena perubahan paradigma pemeliharaan dinegara-
negara maju, yang sebelumnya over maintenance menjadi pemeliharaan yang efektif 
dan ekonomis, namun tetap mengutamakan safety (factor keamanan). 
Menurut buku Reliability-center Maintenance oleh John Moubray, perubahan paradigma 
pemeliharaan hingga lahirnya Pemeliharaan Prediktif dapat dibagi dalam 3 generasi 
(masa). 
Generasi  I :   Generasi ini berlangsung dari dulu hingga perang dunia II berakhir (awal 

tahun 1950 an), dimana filosofi pemeliharaan menganut Breakdown Maintenance. 
Yaitu usaha pemeliharaan yang dilakukan setelah peralatan/peralatan rusak.  
Pada masa ini kecanggihan teknologi masih belum terlalu tinggi, bahkan desain 
peralatan cenderung over design. Selain daripada itu, lamanya waktu untuk 
berhenti operasi (karena pemeliharaan) bukan menjadi prioritas. 

Generasi II : Generaasi ini berlangsung dari tahun 1950 an  sampai dengan 1970 an, 
dimana filosofi pemeliharaan menganut Preventive-Time Based Maintenance. 
Usaha pemeliharaan ini  dilakukan secara terencana setiap interval waktu tertentu, 
agar  kerusakan dapat dicegah sebelumnya tanpa mempedulikan kondisi 
peralatan masih baik atau tidak. Kecanggihan teknologi pada masa itu semakin 
tinggi dan tuntutan waktu untuk berhenti operasi (karena pemeliharaan) semakin 
dipersingkat. Biaya pemeliharaan menjadi semakin besar karena usaha 
pemeliharaan cenderung over maintenance. 
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Generasi  III : Generasi ini berlangsung dari tahun 1970 an  sampai dengan sekarang, 
dimana filosofi pemeliharaan menganut Preventive-Condition Based 
Maintenance. Yaitu usaha pemeliharaan dengan memonitoring kondisi peralatan 
secara periodik dengan selalu melakukan analisa, agar  tindakan pemeliharaan 
dilakukan  pada saat yang tepat, baik dari segi teknis, ekonomis dan keamanan.  
Harapan dari pada pemeliharaan ini adalah meningkatkan kualitas produksi, 
ketersediaan (availability) dan keandalan (realibility) yang  tinggi dengan 
memaksimalkan umur peralatan, serta pemanfaatan biaya pemeliharaan yang 
efektif. Karena pelaksanaan pemeliharaan generasi III ini mengutamakan 
monitoring dan analisa kondisi peralatan untuk menentukan kapan pemeliharaan 
dilakukan, maka ia disebut Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance). 

PEMELIHARAAN PREDIKTIF TIDAK BERDIRI SENDIRI 

Implementasi Condition Based Maintenance (Generasi III) atau Predictive 
Maintenance bukan berarti meninggalkan Time Based Maintenance (Generasi II) atau 
bahkan Breakdown Maintenance (Generasi I).  
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Pemeliharaan Prediktif  berjalan 
berdasarkan pemantauan kondisi komponen atau peralatan yang memberikan 
parameter terukur. Apabila suatu komponen peralatan atau peralatan tidak memberikan 
parameter terukur, maka Pemeliharaan Prediktif tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu  
gunakanlah Time Based Maintenance atau Breakdown Maintenance sesuai dengan 
karakter komponen/peralatan yang dipantau. 
Pemeliharaan Prediktif tidak menghilangkan jenis-jenis overhaul yang 
direkomendasikan pabrik, seperti misalnya Serious Inspection, Mean Inspection dan 
Simple Inspection. Jenis-jenis overhaul dan  siklus pelaksanaannya masih tetap 
digunakan oleh Pemeliharaan Prediktif. Hanya saja interval waktu antar jenis 
pemeliharaan diperpanjang (sesuai prediksi kondisi peralatan) dan volume pekerjaan 
pada setiap jenis pemeliharaan  bisa terukur (efektif) sesuai kebutuhan. 

OBJEK PEMANTAUAN PEMELIHARAAN PREDIKTIF 

Ada 6 (enam) objek pemantauan terhadap peralatan yang  dipelihara secara 
Pemeliharaan Prediktif  yaitu : 

1. Unjuk kerja 

2. Tribologi 

3. Kualitas siklus air 

4. Vibrasi 

5. Termografi 

6. Life assessment 

  

Unjuk Kerja, ialah pemantauan prestasi kerja suatu unit/peralatan yang mencerminkan 
segi Kuantitas (Kemampuan dan Pembebanan) dan segi Kualitas (Keandalan dan 
Efisiensi). 

Tribologi, ialah  kegiatan pemantauan kondisi minyak pelumas yang melibatkan 
pengetahuan tentang gesekan (friction) dari permukaan yang berinteraksi. 

Kualitas siklus air, ialah pemantauan dan analisa sifat-sifat kimia air untuk mengetahui 
dampak kerusakan terhadap logam yang dilaluinya. 
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Vibrasi, ialah kegiatan Pemantauan dan Analisa sifat-sifat getaran peralatan, untuk 
mencari penyebab-penyebab getaran yang tidak normal.  

Termografi, ialah pemantauan distribusi termal pada suatu  permukaan dengan 
menggunakan radiasi infra merah, untuk mencari lokasi sumber panas yang tidak 
normal. 

Life assessment, ialah kegiatan pemeriksaan, pengujian dan analisa penyebab 
kerusakan terhadap bagian-bagian komponen (logam) peralatan yang kritis.   

Bagaimana pengaruh ke enam objek pemantauan itu terhadap beroperasinya suatu 
peralatan dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

UNJUK KERJA
LIFE

ASSESMENT
TRIBOLOGI TERMOGRAFIVIBRASIKWALITAS

SIKLUS AIR

MESIN  BEROPERASIMESIN  BEROPERASIMESIN  BEROPERASIMESIN  BEROPERASI

MESIN BEROPERASI
LEBIH LAMA

TERGANTUNG KONDISI

 

Gambar 15. Pengaruh objek pemantauan 

Keenam objek pemantauan tersebut diatas dipantau secara periodic dan dilakukan 
analisa jika terjadi gejala menurun (memburuk). Tujuannya adalah agar unit dapat 
beroperasi  lebih lama dengan aman karena kondisinya selalu terpantau. Tetapi bisa 
juga unit harus segera dihentikan jika ternyata dari hasil analisa dan grafik trend 
menunjukan gejala yang sangat drastis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pemeliharaan Instrumentasi Nuklir-2005 

Prajitno-2005 
27 

V. PEMELIHARAAN PERBAIKAN  (Remedial /Corrective Maintenance) 

"Segala tindakan untuk mengembalikan instrumen ke kondisi berfungsi secara 
optimum. Hal ini dapat berupa reparasi pada rangkaian elektronik atau bagian mekanik 
serta adaptasi instrumen terhadap keadaan lingkungan  (power supply, temperatur, 
kelembaban)". 

Selain alat dalam keadaan sudah rusak, gejala kerusakan alat sudah dapat 
dideteksi pada saat melakukan test uji kualitas (quality control) dan pemeliharaan 
pencegahan (preventive maintenance). 

Didalam melakukan pekerjaan pemeliharaan perbaikan terdapat 3 phase yang 
dilalui dalam mencari kerusakan dan mereparasi : 
1. Petugas harus mampu mendeteksi secara jelas bahwa telah terjadi kerusakan atau 

fault detection.  Kadang-kadang kerusakan pada alat tidak segera terlihat. 
2. Petugas kemudian harus mampu menemukan bagian atau komponen yang rusak, 

hal ini disebut phase fault location. 
3. Terakhir ia harus mereparasi atau mengganti bagian/komponen yang rusak 

tersebut, atau phase fault rectification. 

Deteksi Kerusakan (Fault-detection) 

 Laporan tentang kerusakan alat dengan informasi yang lengkap jarang diperoleh 
dari operator/pengguna, meskipun laporan tersebut memang diperlukan tetapi tidaklah 
harus dipercayai begitu saja. Yang segera harus dilakukan pertama-tama adalah 
mengecek/melakukan uji fungsi alat (functional-test), hal ini akan memberikan dua  
konfirmasi  yaitu bahwa benar ada kerusakan dan  informasi untuk membantu diagnosis 
kerusakan. 
 Misalkan jika sebuah pesawat TV dilaporkan tidak ada gambar di layarnya, 
pengujian pertama adalah melihat apakah pengatur gelap/terangnya (brilliance control)  
sudah diatur dengan benar. Jika masih tidak ada gambar, ujilah dengan memilih pemilih 
saluran atau ujilah apakah sistem audio-nya berfungsi. Langkah ini adalah pengujian 
fungsi. Uji secara fungsi jelas sangat penting dalam hal instrumen dilaporkan rusak 
tetapi sangat minim indikasi gejala kerusakan yang disampaikan. Melakukan deteksi 
kerusakan secara tidak profesional sejauh mungkin harus dihindarkan. Mengumpulkan 
informasi secara sistematik adalah hanya cara yang tepat. 

Melokalisir kerusakan (Fault-location) 

 Melokalisir kerusakan khususnya pada peralatan yang komplek adalah tugas 
yang paling sulit, karena dalam hal ini suatu keputusan harus bisa diambil. 
Pengambilan keputusan mungkin memerlukan mengecek lagi hasil pengukuran pada 
waktu yang lalu. Untuk itulah perlu dikembangkan cara-cara/teknik untuk memperingkas 
prosedur pengecekan secara sistematik. 

Metoda-metoda melokalisir kerusakan 
Terdapat beberapa metode untuk menentukan atau melokalisasi kerusakan, yang 
masing-masing memiliki keuntungan dan kekurangan. Pola lengkap metode lokalisasi 
kerusakan yang mungkin dapat dilakukan adalah seperti gambar berikut  
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Gambar  
 
 

Gambar-16. Metoda-metoda melokalisir kerusakan 

 

Metoda non-sequential 

Kerusakan dapat dilokalisir melalui satu kali pengukuran atau beberapa kali 
pengukuran yang dilakukan secara cepat dan otomatis. Dalam hal ini tidak perlu 
melakukan serangkaian pengujian untuk mempersempit lokasi kerusakan. 
Sebagai contoh, dalam hal menentukan kerusakan dengan pengukuran pada sistem 
fungsi transfer, yaitu menyelidiki hubungan antara sinyal masukan dan keluaran. Cara 
ini dilakukan pada level sirkuit. Suatu sinyal dengan frekuensi yang bervariasi 
diumpankan ke bagian masukan rangkaian, dan karakteristik kurva keluaran 
diukur/diamati. Bentuk keluaran dibandingkan dengan serangkaian karakteristik yang 
ditentukan awal yang diperoleh dengan kegagalan pada komponen tertentu. Gejala 
yang paling mirip adalah yang menunjukkan indikasi kerusakan pada komponen 
tertentu. Pemakaian teknik ini sangat terbatas dan hanya cocok untuk rangkaian 
elektronik linier yang kecil. 
 Cara lain yang sama dengan membandingkan tegangan sebagai ganti frekuensi. 
Suatu tegangan tertentu diumpankan ke bagian sirkuit/bagian yang rusak. Misalnya foto 
sinar-X, pengukuran infra-red, radiasi RF, pengukuran medan elektrostatik dan magnet. 
Dalam hal photo Rontgen misalnya, orang dapat mendiagnosis kerusakan dengan 
melihat pada cacat hasil photo. Hasil ini dibandingkan dengan karakteristik photo yang 
dihasilkan sebelumnya dengan kondisi beberapa bagian alat rusak. Diperlukan banyak 
sekali pengukuran karakteristik penentuan awal. 
 
 
 
 

        Metoda-metoda 
  melokalisir kerusakan 

Non Sequential Sequential 

Non-sistematis Sistematis 

Berdasar pada 
struktur fungsi 

Berdasar pada 
keandalan data 

Berdasar pada 
struktur mekanik 

- Metode otomatis 
- Analisis teoritis 
 

Pengujian acak 

- Keandalan spesifik 
- Keandalan umum 

- Pengujian visual 
- Penggantian 

- Half-split 
- Beginning to End 
- End to beginning 
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Metoda sequential 

 Serangkaian pengujian yang aturannya sudah ditentukan sebelumnya, secara 
berurutan harus dilakukan untuk mengarah ke tempat kerusakan. 
Sequential non sistematik: apabila tidak perlu mengikuti suatu prinsip atau aturan 
tertentu yang menetapkan sebelumnya bagian mana yang harus diperiksa terlebih 
dahulu. Jadi misalnya pada pemeriksaan dapat saja mulai di Titik-uji 2 (TP-2), 
kemudian bila di titik ini baik dapat meloncat ke TP-6. Bila TP-6 ditemukan kondisinya 
tidak betul, maka dapat kembali ke TP-3. Jadi pada cara ini pemeriksaan/pengujian 
dilakukan secara acak/random dan tidak mengikuti aturan-aturan yang sebelumnya 
sudah ditentukan. 

Sequential sistematik  

 Terdapat tiga cara dalam metode lokalisasi kerusakan jenis sequensial-
sistematik, seperti gambar 15. 
1. Keputusan yang berkaitan dengan tempat dimana pengujian dilakukan didasarkan 

pada data keandalan (keandalan data). Untuk itu harus dimiliki data keandalan dari 
seluruh komponen dari instrumen. Pengujian dan pengukuran dilakukan 
berdasarkan basis data keandalan tersebut. akan tetapi bila terjadi keandalan suatu 
komponen yang sama menjadi berbeda bila dipasang pada rangkaian yang 
berbeda. 

2. Pilihan terhadap urutan pengujian didasarkan pada fungsi struktur (functional-
structure) dari alat. Untuk itu perlu dipahami blok diagram alat dan sirkuit diagram 
dan dikenali titik uji.  

    Pengujian dapat dimulai dari bagian masukan dan diteruskan ke bagian keluaran 
atau sebaliknya. 
a. Half split, pengujian dilakukan sedekat mungkin ke pusat tempat kerusakan. 

Metode ini merupakan cara yang paling efisien. 
b. Input to output, pengujian dilakukan secara teratur dari depan (input) kebelakang 

(output), dari TP-1, TP-2 sampai TP-n. 
c. Output to input, kebalikan dari b. 

3. Sistematikanya didasarkan sepenuhnya pada struktur mekanik dari instrumen. 
   Penyelidikan dilakukan mencari kerusakan pada salah satu khasis dan     

memperhatikan seluruh komponen, kemudian berpindah ke sisi lain khasis.    
Kerusakan mungkin dapat ditemukan secara langsung, misalnya terdapat kabel 
yang putus, koneksi tidak baik, ada bagian yang terbakar atau leleh, berubah  warna 
dan berbau hangus. Hal ini disebut sebagai visual-check. 

      Teknik lain adalah dengan mengganti unit atau komponen secara bergantian 
dengan unit/komponen baru yang tidak rusak, dan kemudian mengamati pulihnya    
kerusakan alat tersebut. 
Contohnya adalah pada alat yang dikonstruksi secara berjajar. Satu demi satu      
card dilepas dan kemudian mengganti dengan yang baru setelah ditemukan card  
yang menjadi sumber kerusakan. 

 

Memilih Metode Melokalisir Kerusakan Yang Paling Baik 

 Metoda yang terbaik tentunya didasarkan pada cara mana yang lebih cepat 
dapat menentukan lokasi kerusakan terlepas daripada kemampuan/kecerdasan teknisi 
yang melaksanakannya. Untuk itu adalah dimungkinkan untuk menghitung jumlah rata-
rata pengujian yang harus dilakukan untuk membandingkan ke-efektivan metoda 
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tersebut. Dan hal ini telah dihitung untuk 3 macam metoda yang dijelaskan tsb diatas, 
yaitu non-systematic check dengan teknik random, input-to-output checking yang sama 
dengan output-to-input serta metoda half-split. 
 

Formula yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

a. Random Checks c t p=∑ .  
 

b. Input to Output c
n

n n= − +
1

2
1 2( )( )  

 

c. Half-split  c = 3,32 log n 
 

dimana: 
 c =  Jumlah rerata pengujian yang diperlukan untuk melokalisir 

    komponen atau bagian yang rusak 
 n =  Jumlah komponen yang mungkin dapat rusak 
 t  =  Banyaknya pengujian pada solusi khusus/tertentu 
 p =  Probabilitas dimana solusi memerlukan t pengujian  
 log =  Logaritma berbasis 10 
 

 
 

Gambar 16. Perbandingan beberapa metoda fault location 

Memperbaiki Kerusakan (Fault Rectification) 

 Setelah ditemukan lokasi unit atau komponen yang rusak, maka tugas 
selanjutnya adalah memperbaiki atau mengganti. Pemilihan untuk memperbaiki atau 
mengganti harus sudah ditentukan ketika kebijaksanaan pemeliharaan ditetapkan. Juga 
keputusan apakah memperbaiki sendiri atau mengembalikan unit yang rusak pada 
agen/pabrik sebaiknya juga sudah ditentukan sebelumnya. Ketrampilan yang diperlukan 
dalam reparasi umumnya lebih sederhana daripada melokalisir kerusakan. 
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Siklus Lengkap Pemeliharaan 

 Deteksi kerusakan digambarkan dengan pengujian fungsi, melokalisir kerusakan 
dilakukan dengan mengisolasi unit atau komponen rusak dan memperbaiki kerusakan 
dengan reparasi atau mengganti dengan alternatif/ cadangan. Sangat penting mencatat 
kalang umpan-balik (feedback loops). 
Kalang 1  

menunjukkan kejadian bahwa beberapa laporan kerusakan tidak 
diperkuat/dikonfirmasi oleh teknisi. Alasan ini adalah kemungkinan kesalahan 
operator dalam menggunakan instrumen atau terjadinya kerusakan yang terjadi 
kadang-kadang (intermittent fault). 

 
 
                    
 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                    
 
 
  

 
Gambar 17. Siklus Pemeliharaan Korektif 

 
Kalang 2.  

menunjukkan kejadian bahwa memperbaiki peralatan harus mengalami suatu 
pengujian fungsi sebelum dikembalikan ke operasi normal. Uji fungsi ini 
menyatakan konfirmasi bahwa perbaikan telah secara effektif dilaksanakan, dan 

bahwa tidak ada lagi perbaikan  yang perlu dilakukan terhadap peralatan. 
 
Pentingnya observasi 

Satu aspek dari pemeliharaan yang telah disebut sebagai suatu metoda melokalisasi 
tetapi mencakup seluruh elemen, adalah pentingnya observasi. Kadang-kadang terjadi 
bahwa kerusakan dapat dilokalisir dengan suatu observasi langsung. Hal ini sangatlah 
penting dalam tahap awal untuk melokalisir kesalahan, dimana dapat menghemat 
banyak waktu jika kegiatan perbaikan dapat dilakukan sebelum memulai suatu prosedur 
yang panjang. 
 
Aturan Half-Split 

 Aturan half-split menyatakan bahwa melokalisir suatu kesalahan dalam sebuah 
grup unit atau komponen, satu diantaranya diketahui berisi suatu kesalahan, tiap 
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pengecekan harus dilakukan pada titik agar supaya jumlah komponen yang sama 
teriliminasi apapun hasil dari pengecekan. 

  
 Input    1         2       3        4          5      6         7         8           Output 

        
                   1           2           3           4           5           6           7       
 

Gambar 18.  Rangkaian seri sederhana 

 
Diandaikan rangkaian seri sederhana seperti gambar 18, diketahui mempunyai suatu 
kesalahan karena masukannya benar tetapi keluarannya salah. Pertama kali pengujian 
adalah pada titik 4. Jika diperoleh hasil yang salah maka kesalahan ada pada titik 1, 2, 
3 atau 4, tetapi jika didapatkan hasil benar maka kesalahan ada pada titik 5, 6, 7 atau 8. 
Sehingga 4 komponen diiliminasi apapun yang didapat dari titik uji 4. Jika pengujian 
pertama dilakukan pada sembarang titik yang lain, suatu jumlah komponen yang sama 
tidak tereliminasi dengan hasil benar atau salah. Misalkan pengujian pertama pada titik 
2, akan mengeliminasi 2 komponen jika diperoleh hasil benar dan 6 komponen jika 
diperoleh hasil salah. 
 Jika hasil pengujian pada titik 4 benar, kesalahan pasti dalam unit atau 
komponen 5, 6, 7 atau 8. Pengujian berikutnya tentunya harus dilakukan pada setengah 
dari titik uji komponen yang ada, andaikan pada titik 6. Jika hasil disini tidak benar, 
maka kesalahan pasti ada pada titik 5 atau 6 dan satu pengujian lagi pada titik 5 akan 
menentukan komponen mana yang rusak. 
Dalam suatu aplikasi sederhana dari aturan half-split, beberapa asumsi dibuat a.l. : 
a) Hanya satu komponen rusak 
b) Semua komponen memiliki keandalam yang sama 
c) Dimungkinkan uji sinyal pada sebarang titik diantara komponen-komponen. 
d) Toleransi pengujian sinyal diketahui. 
e) Semua pengujian memiliki tingkat kesulitan sama dan memerlukan waktu yang 

sama untuk menyelesaikannya. 

Penggunaan  Aturan Pada Rangkaian Seri 

 Mengacu pada gambar 18, diumpamakan bahwa kesalahan pada komponen 2 
dan pengujian pertama selalu pada titik uji 4. Memberikan suatu hasil yang salah, ini 
menunjukkan bahwa kesalahan berada pada komponen 1, 2, 3 atau 4 dan jumlah 
komponen yang sama diiliminasi. Pengujian berikutnya dilakukan pada titik uji 2, 
kembali membagi dua daerah yang salah. Pengujian ini kembali memberi hasil yang 
tidak benar menunjukkan kesalahan dalam komponen 1 atau 2 dan komponen 3 dan 4 
diiliminasi. Pengujian akhir pada titik uji 1, memberikan hasil yang benar sehingga 
kesalahan pasti ada pada komponen 2. Sehingga kesalahan diisolasi menggunakan 
tiga kali urutan pengujian. Urutan serupa digunakan jika satu dari komponen-komponen 
yang lain rusak. 

ASUMSI DAN BATASAN 

1.  Asumsi bahwa hanya satu komponen rusak 
Ini bukanlah suatu asumsi yang tak beralasan sebab ketika satu komponen rusak, 
peralatan harus dikeluarkan dari operasi untuk pemeliharaan. Tidaklah wajar untuk 
menanti dua komponen rusak. Meskipun demikian jika kita menganggap kondisi 



Pemeliharaan Instrumentasi Nuklir-2005 

Prajitno-2005 
33 

seperti itu terjadi saat suatu peralatan dalam simpanan,  telah terpengaruh 
lingkungan yang tidak memadai. Walaupun, waktu kita gunakan aturan half-split 
pada suatu rangkaian seri dengan kesalahan lebih dari satu, modifikasi kecil 
diperlukan. Dalam keadaan ini, aplikasi dari aturan half-split akan kurang 
mempersempit daerah kesalahan untuk satu unit atau komponen. Sewaktu 
kesalahan dibetulkan, akan ditemukan bahwa  rangkaian masih tidak berfungsi 
dengan benar. Pengujian kedua, dimulai sama seperti pada saat pengujian pertama, 
kemudian akan mengungkapkan kesalahan komponen kedua dan selanjutnya 
sampai semua komponen yang rusak terisolasi. Gambar 18 dan aturan half-split 
digunakan menarik kesimpulan komponen rusak. Selanjutnya akan kelihatan bahwa 
kesalahan ganda menyebabkan kesulitan lebih saat terjadi dalam rangkaian-
rangkaian dimana komponen-komponen bukanlah seri. 
 

2.  Semua komponen dengan keandalan sama 

Ini berarti bahwa saat komponen-komponen dipisah menjadi dua grup yang sama 
oleh kuantitas probabilitas dari kesalahan satu grup akan sama dengan probabilitas 
kesalahan grup lainnya. Kembali ini bukanlah suatu asumsi yang tak beralasan. 
Pertama, kurangnya informasi yang diharapkan, haruslah diasumsikan bahwa 

komponen memiliki keandalan sama. Jika informasi keandalan diketahui 
pencarian kesalahan dengan metoda keandalan mungkin alternatif yang 
baik untuk metoda half-split. 

Kedua,  tidak mungkin teknisi tahu banyak tentang keandalan komponen, kecuali 
perbedaan besar yang mungkin didapatkan oleh pengalaman; misalkan ia 
akan dapat memperkirakan tabung dari pada resistor. 

 Meskipun demikian, dimungkinkan memperhatikan keandalan dengan 
memodifikasi aturan dasar sehingga half-split membagi komponen menjadi dua grup 
dengan keandalan sama. Perhatikan Gambar 19. 
 

  
      Input  0,05        0,20       0,05       0,05        0,05       0,10       0,20        0,30  Output 
        
                           1             2            3            4             5            6            7       
 
 

Gambar 19.  Rangkaian seri menunjukkan laju kegagalan 

 
Tiap komponen memiliki keandalan, diukur sebagai laju kegagalan dalan % per 
1000 jam. Untuk mudahnya jumlah laju kegagalan telah dibuat sama dengan satu, 
yang berarti bahwa dalam rangkaian lengkap 1% komponen akan gagal dalam 
selang 1000 jam. Tanpa memperhatikan keandalan, kita akan memilih titik uji 4 
untuk pengujian pertama, tetapi dengan memperhatikan keandalan maka pengujian 
pertama harus pada titik uji 6, karena laju kegagalan pada tiap sisi berjumlah 0,5. 
Jika pengujian ini memberikan hasil salah, pengujian berikutnya harus pada titik uji 
2, kembali laju kegagalan pada dua sisi sama. 
 

3. Semua pengujian memiliki tingkat kesulitan sama dan memerlukan waktu yang 
sama untuk menyelesaikannya. Asumsi ini sangat penting karena kriteria dari 
effisiensi umumnya adalah diambil sebagai waktu melokalisir suatu kesalahan 
daripada jumlah pengujian. Pada basis ini seorang teknisi melokalisir suatu 
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kesalahan menggunakan 10 pengujian dalam 30 menit, lebih baik dari seseorang 
melakukan 2 pengujian tetapi memerlukan waktu 45 menit. Perhatikan Gambar 20. 

  
      Input                                                                       Output 
        

                                     1            2               3               4                   5 

                               5 menit    5 menit    10 menit    2 menit        15 menit 
 

Gambar 20. Rangkaian seri menunjukkan waktu pengujian 
 
Pertama melihat, titik uji 3 mungkin dipilih untuk uji pertama, dan 10 menit akan 
diperlukan untuk mengurangi daerah salah untuk tiga unit. Walaupun daerah salah 
dapat dikurangi untuk dua unit dengan uji dua kali, pada titik 4 dan 2 yang memerlukan 
waktu 7 menit. Dalam hal ini lebih baik melakukan uji dua kali dari pada hanya sekali. 

Aturan-aturan Untuk Rangkaian Lebih Komplek 

 Sampai saat ini semua contoh yang digunakan menggunakan rangkaian seri 
sederhana, bukan karena aturan metoda half-split digunakan hanya untuk tipe 
rangkaian seperti ini, tetapi karena cara paling mudah untuk memulai. Kita juga telah 
melihat bahwa kelebihan terbesar dari penggunaan metoda half-split adalah dimana 
jumlah komponen atau unit besar. Sangat sedikit peralatan modern memiliki banyak 
komponen secara seri, oleh karena itu perlu menambahkan aturan dasar dengan 
pemakain aturan untuk rangkaian umum lainnya. 

Divergence 

 Divergence terjadi saat satu masukan adalah sumber dari dua atau lebih 
keluaran. Ini mungkin konfigurasi paling umum karena beberapa peralatan memperoleh 
sejumlah keluaran dari satu masukan, misalnya menerima sinyal atau catu daya. Ingat 
bahwa tiap unit dari peralatan biasanya menerima catu daya dari satu sumber catu 
daya. 
 Divergence dapat terjadi pada titik atau tingkat, misalnya keluaran diambil dari 
kolektor dan emitor dari suatu transistor. Hal ini dapat diilustrasikan pada Gambar  21. 
 
 
 

 
        
 

 Divergence-point                           Divergence-stage             Divergence-gabungan 
 

Gambar 21. Tipe-tipe divergence 
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Convergence 

 Convergence terjadi ketika satu keluaran didapatkan dari dua atau lebih 
masukan, seperti diilustrasikan pada Gambar 22. 
 

 

     masukan  a                   A   
                                                                  1 

                                                                         x   
                                                                                     
      masukan  b                         B                    Y         D                             E                     keluaran 
 

                                                                     Z 
                                                                                   3 
        masukan c                           C 
                                                                2 

Gambar 22. Rangkaian convergence 

Memperlakukan convergence tidak sesederhana seperti divergence karena daerah 
yang rusak tidak dapat ditarik kesimpulan dari satu keluaran. Sebelum menentukan 
bagaimana pengujian dilakukan kita harus mengetahui bagaimana masukan 
digabungkan. Ada dua kemungkinan yaitu pertama keluaran mungkin dihasilkan hanya 
jika semua input ada, ini disebut dengan summative convergence dan ekivalen 
dengan gerbang AND dalam terminologi digital. Kedua mungkin dihasilkan jika hanya 
satu dari masukan ada, ini disebut alternative convergence dan ini ekivalen dengan 
gerbang OR . Dua jenis convergence dibicarakan dengan cara sedikit berbeda 
sehingga point pertama tentang tipe rangkaian dan kemudian tentang semua fungsi 
dari rangkaian, sehingga teknisi harus mengetahui fungsi dari rangkaian. Meskipun ini 
tidaklah berarti bahwa petugas harus mempunyai pengetahuan yang  mendalam 
tentang bekerjanya rangkaian dalam terminologi teori elektronika. 
 Aturan dari summative convergence adalah mengecek masukan yang dekat 
dengan titik convergence. Jika salah satu tidak benar, kesalahan berada pada masukan 
tersebut; jika semuanya benar, cari pada titik atau setelah titik convergence. Mengacu 
gambar 19, jika kesalahan ada pada rangkaian ini pengecekan pertama adalah pada 
titik uji 1. Bila memberikan hasil salah kesalahan ada diantara masukan ‘a’ dan titik uji 
1; Jika memberikan hasul benar, ujilah pada titik uji 2 dan seterusnya. Bilamana 
pengecekan pada titik uji 1, 2 dan 3 semuanya benar kesalahan ada dalam atau setelah 
rangkaian D. 
 Alternative convergence jarang terjadi kecuali dalam rangkaian digital, sebab 
swith biasanya digunakan jika pemilihan satu masukan diperlukan. Diagram untuk 
rangkaian yang mengandung alternative convergence adalah sama dengan summative 
convergence, tetapi fungsi dari rangkaian adalah berbeda. Oleh karena itu gambar 19 
juga menggambarkan suatu contoh dari alternative convergence. Aturannya adalah 
mengecek keluaran dengan tiap masukan bergiliran. Jika lebih dari satu masukan 
memberikan keluaran tidak benar kesalahan berada setelah titik convergence; jika 
hanya satu masukan memberikan keluaran tidak benar kesalahan berada sebelum titik 
convergence. 
 Menggunakan aturan ini pada rangkaian gambar 19, pengecekan pertama 
dengan masukan ‘a’ ada; apapun hasil pengecekan ini pengecekan berikutnya adalah 
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dengan masukan ‘b’ ada. Jika hasil kedua pengecekan benar, lakukan pengecekan 
berikutnya menggunakan masukan ‘c’. Jika satu hasil tidak benar, pengecekan antara 
masukan yang digunakan untuk pengecekan tersebut dan titik convergence. Bila kedua 
hasil tidak benar pengecekan diantara titik convergence dan keluaran. Kemudian jika 
ada kesalahan di unit D, urutan akan menjadi; uji keluaran menggunakan masukan ‘a’, 
yang akan memberikan hasil tidak benar; uji keluaran menggunakan masukan ‘b’ 
kembali memberikan hasil tidak benar. Bilamana kesalahan dalam unit C, urutannya 
adalah; uji keluaran menggunakan masukan ‘a’; yang akan memberikan hasil benar; uji 
keluaran menggunakan masukan ‘b’, kembali memberikan hasil benar; kemudian uji 
keluaran menggunakan masukan ‘c’ yang akan memberikan hasil tidak benar. 
Umpan Balik (Feedback) 
 Feedback terjadi dimana suatu sinyal dihubungkan ke suatu titik yang lebih awal 
dalam aliran. Jenis rangkaian ini membuat pencarian kerusakan sukar karena aliran 
sinyal dalam kalang tertutup (close loop). Jika kesalahan terjadi dalam kalang, sinyal 
tidak benar di semua titik dalam semua kalang dan penyempitan daerah kerusakan 
tidak dapat sederhana dilakukan dengan melakukan pengecekan tambahan. Tidak ada 
titik awal dan tidak ada titik berhenti. 
 Sifat dari perubahan tergantung pada fungsi dari rangkaian, sehingga sekali lagi 
teknisi harus mengerti fungsi dari rangkaian. Ada dua jenis feedback yaitu modifying 
dan sustaining. 
Modifying feedback adalah suatu sinyal di umpan balik dengan tujuan hanya 
memodifikasi keluaran. Sebagai contoh, modifikasi dapat mengubah gain dalam suatu 
a.g.c (automatic gain control) atau mengubah frekuensi dalam a.f.c (automatic 
frequency control). Dalam semua kejadian keluaran tanpa feedback ada, tetapi 
karakteristik keluarannya akan berbeda jika menggunakan feedback. 
Sustaining feedback, feedback ini penting untuk menghasilkan suatu keluaran dan jika 
kalang gampang dilepas akan menyebabkan tidak ada keluaran. Contoh yang umum 
dari sustaining feedback adalam osilator, yang bekerjanya berdasarkan pada feedback 
positip. 

 
 

 
  
 
 

Gambar 23. Rangkaian feedback 

 Untuk contoh aplikasi dari aturan feedback lihat gambar 20. Jika masukan benar 
dan keluaran salah, kalang umpan balik harus diubah agar supaya mempersempit 
daerah kesalahan. Andaikan feedback tipe midying sehingga kita dapat melepaskan 
hubungan kalang pada titik P. Ini adalah titik dimana sinyal feedback dihubungkan dan 
ini selalu tempat yang paling baik untuk melepaskan hubungan. Rangkaian sekarang 
menjadi seperti Gambar 24, dan dapat digambar ulang seperti Gambar 25. 
 
 
 
 
 
 

Masukan Keluaran 

P  

A B C 

D 
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Gambar 24. Rangakaian modified feedback 

 

 
  Masukan      A                    B                   C     Keluaran 

 
                                P                                         a 
 
                                                                                D                          P’ 
 

Gambar 25. Bentuk seri dari gambar 10. 

Keluaran diuji kembali, ingat bahwa sekarang karakteristik akan berubah karena dilepas 
umpan baliknya. Keluaran yang benar menunjukkan bahwa suatu kesalahan berada 
diantara titik di rangkaian C dan titik P; keluaran salah menandakan bahwa kesalahan 
berada diantara masukan dan keluaran, termasuk kalang umpan balik. Dengan contoh 
diatas untuk sustaining feedback, lepaskan umpan balik pada P dan injeksikan sinyal 
pada tingkat A sesuai dengan sinyal umpan balik normal. Keluaran yang benar 
menandakan bahwa kesalahan ada dalam kalang umpan balik dan keluaran yang salah 
akan menunjukkan suatu kesalahan diantara masukan dan keluaran  termasuk kalang 
umpan balik. 

RANGKAIAN SWITCHING 

 
 Masukan A 
                                                                   1 
                                                                                                  Keluaran   
                                                                    2 
 Masukan B 
 

Gambar 26. Rangkaian switching 

 
Contoh teoritis dari Gambar 26, bila dua masukan benar tetapi keluaran salah, 
pengujian pertama adalah mengubah posisi switch. Jika keluaran masih salah 
kesalahan pasti ada di daerah anatara pole dari switch dan keluaran. Bila keluaran 

benar, kesalahan pasti berada diantara masukan A dan posisi 1 dari switch. 
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