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Pemeliharaan kapal adalah bertujuan untuk menjaga kapal selalu siap untuk beroperasi, untuk memenuhi target pendapatan 
dan ketersediaan layanan kapal. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen pemeliharaan 
kapal terhadap pendapatan, ketersediaan layanan, dan pengeluaran kapal, sehingga bisa diberikan rekomendasi terkait manajemen 
pemeliharaan kapal yang optimal, agar kapal bisa memenuhi target operasional seperti yang diharapkan pemilik kapal. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa penerapan manajemen pemeliharaan kapal standar (preventive maintenance) pada KM. AAA memiliki rata-
rata nilai kehandalan untuk tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar 0,898, 0,957, dan 0,949. Sedangkan untuk pemeliharaan korektif 
(corrective maintenance) memiliki rata-rata nilai kehandalan 0,966, 0,952, dan 0,946. Biaya total kapal untuk pemeliharaan preventif 
adalah Rp 5.725.262.467, lebih besar 23% dari biaya total untuk pemeliharaan secara korektif. Pendapatan kotor kapal ketika menerapkan 
pemeliharaan standar adalah sebesar Rp 6,152,896,289.38 lebih besar 25% dari pendapatan eksisting, dan pendapatan bersih sebesar 
Rp 427,633,821.50 lebih besar 51% dari pendapatan kapal eksisting yang masih menerapkan pemeliharaan secara korektif (corrective 
maintenance). Sedangkan untuk jumlah penumpang yang dapat dilayani adalah sebanyak 15.506 orang lebih besar 25% dari kondisi 
eksisting sedangkan jumlah muatan yang dapat diangkut adalah sebanyak 742 ton/m3 , lebih besar 25% dari kondisi eksisting. 

Kata kunci: pemeliharaan kapal, manajemen, kehandalan

Maintenance of the ship is intended to keep the ship always ready to operate, to meet the revenue targets and availability of ship 
services. The main purpose of this research is to know the effect of ship maintenance management to revenue, service availability, and 
ship expenses so that it can be given recommendation related to optimal ship maintenance management, so that ship can fulfill operational 
target as expected by ship owner. The calculation results show that the implementation of standard ship maintenance management 
(preventive maintenance) on KM. AAA has an average reliability value for the year 2015-2017 in a row of 0.898, 0.957, and 0.949. As for 
corrective maintenance has an average reliability value of 0.966, 0.952, and 0.946. The total cost of ships for preventive maintenance is 
Rp 5,725,262,467, 23% greater than the total cost for corrective treatment. The gross revenues of the ship when applying the standard 
treatment amounted to Rp 6,152,896,289,38 greater 25% of the existing revenue, and net income of Rp 427,633,821.50, 51% greater 
than the existing ship’s revenue still applying corrective maintenance. As for the number of passengers who can be served is as many 
as 15,506 people 25% larger than the existing condition while the amount of cargo that can be transported is as much as 742 ton / m3, 
25% greater than the existing condition.

Keywords: maintenance of the ship, management, reliability

 

Pemeliharaan kapal adalah kegiatan pemeliharaan dan 
perbaikan kapal yang dilaksanakan sendiri atau pihak 
lain pada masa operasi atau di luar operasi kapal, dalam 
rangka mempertahankan kelayakan kapal sehingga dapat 
beroperasi secara maksimal. Dalam mendukung proses 
pengoperasian kapal diperlukan suatu penanganan yang 
baik dalam hal pemeliharaan, agar kapal tersebut dapat 
dapat beroperasi secara lancar serta sesuai dengan yang 
diinginkan. Dengan kata lain pemeliharaan adalah salah satu 
hal yang penting untuk menjaga kinerja kapal untuk yang 
menunjang operasional kapal. IMO (International Maritime 

Organization) sebagai salah satu badan PBB (Perserikatan 
Bangsa-Bangsa) untuk bidang pelayaran telah menyusun 
dan menetapkan suatu kode manajemen yang dikenal 
dengan ISM Code (International Safety Management Code). 
ISM Code adalah kode internasional mengenai manajemen 
untuk pengoperasian kapal secara umum keselamatan 
crew dan penumpang di kapal, serta sebagai pencegahan 
pencemaran lingkungan. Untuk hal pemeliharaan dan 
perlengkapannya, ISM Code membahas secara khusus pada 
Code 10 “Maintenance of ship and equipment”. Salah satu 
faktor kelancaran operasional kapal yaitu dari perencanaan 
dan penerapan pemeliharaan kapal serta koordinasi yang 
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baik antara pihak perusahaan dengan pihak kapal mengenai 
tentang pemeliharaan kapal. Melalui sistem pemeliharaan 
yang terencana pula dapat dilakukan pengawasan langsung 
terhadap mesin-mesin kapal, baik mesin utama maupun 
mesin bantu lainnya. Docking repair, monthly repair and 
weekly maintenance merupakan beberapa jenis kegiatan 
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal secara 
rutin. Berdasarkan kondisi di lapangan, setiap kapal sudah 
memiliki rencana jadwal pemeliharaan yang disusun oleh 
owner kapal atau perusahaan pelayaran. 

  

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah 
metode pengumpulan data secara tidak langsung (sekunder). 
Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengambil data 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Tahap 
perhitungan dalam penelitian ini adalah perhitungan setiap 
komponen yang berhubungan dengan kehandalan kapal, 
biaya operasional dan pendapatan kapal dari tarif maupun 
dari subsidi pemerintah . Tahap analisis dalam penelitian 
ini meliputi analisis mengenai kondisi yang sudah ada, 
kondisi ideal/standar, estimasi biaya pemeliharaan secara 
preventive, analisis kehandalan pemeliharaan hingga 
perbandingan pendapatan ketika pemeliharaan pada kondisi 
existing (corrective maintenance) dengan pemeliharaan 
pada kondisi ideal/standar atau pemeliharaan berencana 
(preventive maintenance).

   

Analisis Kehandalan Kapal 
Salah satu dilakukannya pemeliharaan terhadap fasilitas 

perusahaan adalah untuk mengatasi terjadinya kegagalan 
( failure) dari sistem dan meningkatkan kehandalan 
(reliability) dari fasilitas tersebut. Menurut Dwi Priyanta 
(2000), Reliability adalah peluang dari sebuah unit yang 
dapat bekerja secara normal ketika digunakan untuk kondisi 
tertentu dan setidaknya bekerja dalam suatu kondisi yang 
telah ditetapkan [1]. Sedangkan menurut Ebeling (1997), 
Reliability merupakan peluang sebuah komponen atau sistem 
akan dapat beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan 
untuk suatu periode waktu tertentu ketika digunakan di 
bawah kondisi operasional yang telah ditetapkan [2]. Dalam 
perhitungan keandalan suatu komponen atau peralatan 
adalah menentukan model distribusi probabilitas suatu 
komponen atau peralatan yang dinyatakan secara statistik. 
Untuk mengetahui nilai kehandalan dari komponen kapal, 
maka harus diketahui terlebih dahulu jenis distribusi 
probabilitas yang mendekati interval kegagalan dari 
komponen-komponen kapal, dengan menggunakan software 
Weibull. Berdasarkan hasil dari input data interval kegagalan 
komponen dengan menggunakan software Weibull, 
diketahui bahwa komponen-komponen kapal mendekati 

distribusi Weibull 2 parameter. Hasil dari meng-input data 
interval kegagalan, akan mendapatkan jenis distribusi dan 
nilai Alfa (α) dan Beta (β) dari masing-masing komponen. 
Di bawah ini adalah tabel dari hubungan parameter bentuk 
(β) dan laju kegagalan. Berikut ini adalah nilai beta dan alfa 
dari setiap komponen KM. AAA.

1. Permesinan (Machinery) 
 Dari grafik Gambar 1 bisa diketahui nilai Alfa dan 

Beta selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun, hal 
tersebut menunjukkan bahwa laju kegagalan permesinan 
meningkat seiring dengan waktu. Nilai Alfa dari tahun 
2015–2017 berturut-turut, 23,445, 30,344, 38,786. 
Sedangkan untuk nilai Beta dari tahun 2015-2017 
adalah, 2,516, 3,0880, 3,848.

2. Lambung (Hull) 
 Dari grafik diatas bisa diketahui nilai Alfa dan Beta 

selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun, hal 
tersebut menunjukkan bahwa laju kegagalan lambung 
kapal meningkat seiring dengan waktu. Nilai alfa dari 
tahun 2015–2017 berturut-turut, 21,918, 30,244, 38,248. 
Sedangkan untuk nilai beta dari tahun 2015-2017 adalah, 
2,772, 3,194, 3,302. 

3. Perlengkapan (Outfitting)
 Dari grafik diatas bisa diketahui nilai Alfa dan Beta 

selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun, hal 
tersebut menunjukkan bahwa laju kegagalan lambung 

Gambar 1. Grafik Nilai Alfa dan Beta Permesinan

Gambar 2. Grafik Nilai Alfa dan Beta Lambung



105Ardhi, dkk.: Studi Kinerja Pemeliharaan Kapal

Gambar 3. Grafik Nilai Alfa dan Beta Perlengkapan

kapal meningkat seiring dengan waktu. Nilai Alfa dari 
tahun 2015–2017 berturut-turut, 27,378, 30,244, 38,248. 
Sedangkan untuk nilai Beta dari tahun 2015–2017 
adalah, 2,068, 3,128, 3,317. Untuk mengetahui nilai 
kehandalan komponen kapal sebelum dilakukannya 
preventive maintenance, yaitu dengan menggunakan 
formula kehandalan Weibull 2 parameter. 

 

 Persamaan III-1.  Kehandalan Distr ibusi Weibull 2 
Parameter 

Pemeliharaan Berencana (Preventive maintenance)
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan memastikan 

setiap aset fisik kemudian melakukan apa yang penggunanya 
ingin mereka lakukan, apa yang diinginkan penggunanya 
tergantung dimana dan bagaimana aset tersebut digunakan 
sesuai jenis kegiatan operasionalnya [3]. 

Ada beberapa dasar pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan kapal, 
antara lain: 

1. Kewajiban pemilik kapal, yang berkaitan dengan 
keselamatan dan kelaiklautan kapal. 

2. Menjaga modal dengan memperpanjang usia kapal atau 
meningkatkan nilai jual kapal bekasnya nanti. 

3. Menjaga penampilan kapal sebagai sarana pengangkut 
muatan. 

4. Memelihara ef isiensi dengan memperhatikan 
pengeluaran-pengeluaran operasi. 

5. Memperhatikan lingkungan.

Pemeliharaan Berencana yaitu pemeliharaan yang 
dilakukan dengan mempercayakan seluruh prosedur 
pemeliharaan yang dibuat oleh “MAKER” melalui Manual 
Instruction Book, untuk dilaksanakan dengan benar, tepat 
waktu dan berapapun biaya pemeliharaan (Maintenance 
Cost) yang akan dikeluarkan tidak menjadi masalah, demi 
mempertahankan operasi kapal tetap lancar tanpa harus 
mengalami waktu menganggur dan memperkecil atau 
mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. 
Dalam Kegiatan preventive maintenance yaitu lebih 
mengarah kepada pencegahan munculnya kegagalan. Hal ini 
bisa berupa servis, pembersihan, dan pelumasan atau dengan 
inspeksi. Preventive maintenance memengaruhi keandalan 
(reliability) dari suatu alat secara langsung. Tindakan 
dalam preventive maintenance haruslah direncanakan dan 
dilakukan di saat yang telah kita rencanakan. Efektivitas 
dan ekonomis dari preventive maintenance dapat 
dimaksimalkan dengan melakukan perhitungan distribusi 
waktu antar kegagalan (time to failure distribution) dari 
komponen-komponen yang dirawat. Akibat dari preventive 
maintenance terhadap keandalan ini ditunjukkan dengan 
formula berikut ini.

Persamaan III-2.  Kehandalan Akibat Preventive maintenance
Dimana: 
T : Periode waktu pemeliharaan (Maintenance) 
n : Periode maintenance ke… 
R (T)n :  Probabilitas sukses sampai tindakan preventive 

maintenance yang pertama 
R (t-T) :  Probabilitas sukses pada selisih wakut t-T yang 

disebabkan karena sistem dikembalikan ke kondisi 
semula (R=1) pada waktu T. 

Rm (t) : Keandalan dengan preventive maintenance) 

Formula diatas didasarkan pada asumsi bahwa pada 
setiap periode tindakan preventive maintenance yang 
dilakukan akan mengembalikan komponen atau sistem 
pada kondisi seperti awal (R=1) atau memiliki selisih nilai 
kehandalan tidak lebih 0,02 sesuai dengan nilai kehandalan 
yang diharapkan. 

Berikut adalah grafik perbandingan nilai kehandalan 
pemeliharaan korektif (corrective maintenance) dengan 
kehandalan akibat diterapkannya pemeliharaan secara 
preventif (preventive maintenance) dari 3 komponen utama 
kapal yaitu, permesinan (Machinery), lambung (Hull), dan 
perlengkapan (outfitting). 

Dari 3 grafik diketahui bahwa pemeliharaan secara 
preventif memiliki kehandalan yang lebih baik dengan 
mempertahankan nilai kehandalan yang diharapkan 
setiap tahunnya. Rata-rata nilai kehandalan tahun 2015 
untuk pemeliharaan secara preventif adalah 0,989 dengan 
realisasi voyage sebanyak 24, sedangkan untuk perawatan 
secara korektif memiliki nilai rata-rata kehandalan 0,966 
dengan realisasi voyage 18. Untuk tahun 2016 nilai rata-rata 
kehandalan perawatan preventif adalah 0,957 dengan 
realisasi voyage 23, sedangkan pemeliharaan korektif 
memiliki nilai kehandalan 0,952 dengan 17 kali voyage. 
Sedangkan untuk tahun 2017 perawatan preventif memiliki 
rata-rata nilai kehandalan 0,949 dengan realisasi voyage 22, 
dan untuk pemeliharaan korektif memiliki nilai kehandalan 
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Gambar 4. Perbandingan Kehandalan Permesinan

Gambar 5. Perbandingan Kehandalan Lambung

Gambar 6. Perbandingan Kehandalan Perlengkapan
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0,946 dengan realisasi voyage 16. C. Estimasi Biaya 
Pemeliharaan (Preventive maintenance) Untuk estimasi 
biaya pemeliharaan secara rutin yaitu dengan menggunakan 
formula sebagai berikut. 

CM∆R = k1.Co + k2.P0.66
MCR

Persamaan III-3. Estimasi Biaya Pemeliharaan Preventif [5] 
Keterangan: 
Co : Harga kapal 
($) Pmcr : Daya mesin (Hp)
k1, k2 :  Koefisien yang bergantung pada jenis mesin, 

berdasarkan pada tabel di Gambar 7.

Biaya Transportasi 
Teori biaya transportasi laut digunakan untuk 

menghitung besarnya biaya-biaya yang timbul akibat 
pengoperasian kapal desalinasi air laut. Pengoperasian 
kapal serta bangunan apung laut lainnya membutuhkan 
biaya yang biasa disebut dengan biaya berlayar kapal [4]. 
Terdapat empat kategori biaya dalam pengoperasian kapal 
yang harus direncanakan seminimal mungkin (Wijnolst & 
Wergeland, 1997) (Stopford, 1997), yaitu: 

1. Biaya modal (Capital Cost) 
2. Biaya operasional (Operational Cost) 
3. Biaya pelayaran (Voyage Cost) 
4. Biaya bongkar muat (Cargo handling cost) 

Sehingga, total biaya dapat dirumuskan: 

TC = CC + OC + VC +CHC

Persamaan III-4. Total Cost Kapal 
Keterangan: 
TC : Total Cost 
OC : Operational Cost
CC : Capital Cost 
VC : Voyage Cost 
CHC : Cargo handling cost 

1. Biaya Operasional (Operational Cost) 
 Komponen biaya operasional dibagi menjadi 6 antara 

lain adalah biaya pemeliharaan dan kebutuhan oli kapal 
(lubricating oil), kebutuhan kru kapal , kebutuhan air 
bersih ( fresh water), gaji kru kapal (crew cost), asuransi 
kapal (insurance cost), dan biaya administrasi kapal 
(administration cost). Berikut ini perbandingan biaya 
operational untuk tahun 2015 pada gambar 8.

k1 0.0035

k2 (Diesel engine, 2 stroke) 105

k2 (Diesel engine, 2 stroke) 125

k2 (steam turbine) 75

Gambar 7. Koefisien k1 dan k2

Gambar 8. Perbandingan Biaya Operasional

Gambar 9. Perbandingan Biaya Pelayaran

Gambar 10. Perbandingan Biaya Bongkar Muat

2. Biaya pelayaran (Voyage Cost)
 Komponen biaya pelayaran adalah biaya kebutuhan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pelabuhan 
yang besarnya dipengaruhi oleh frekuensi voyage 
kapal. Berikut ini grafik perbandingan biaya pelayaran 
(voyage) untuk tahun 2015 pada gambar 9. 

3. Biaya Bongkar Muat (Cargo handling cost) 
 Biaya bongkar muat adalah biaya yang dikenakan 

kepada kapal yang ingin melakukan kegiatan bongkar 
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muat barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya. 
Untuk kasus ini, kapal akan dikenakan biaya stevedoring 
saja karena kapal mempunyai derek sendiri untuk 
memindahkan dari kapal ke dermaga atau sebaliknya. 
Berikut ini grafik perbandingan biaya bongkar muat 
untuk tahun 2015 pada gambar 10. 

Pendapatan Kapal 
Pendapatan kapal perintis ada 2, yaitu pendapatan dari 

tarif kapal yang dipengaruhi oleh banyaknya penumpang 
dan barang yang terangkut dan pendapatan dari subsidi 
pemerintah dari nilai kontrak yang disetujui. Untuk nilai 
kontrak KM. AAA yang melayani rute pelayaran perintis 
14 (R14) adalah Rp 5.977.904.000 untuk 24 kali pelayaran 
atau Rp 249.079.333 per pelayaran yang bisa diklaim pihak 
operator setelah melakukan pelayaran. Berikut grafik 
perbandingan ketersediaan kapal (realisasi voyage) dan 
perbandingan pendapatan bersih kapal ketika menerapkan 
pemeliharaan secara korektif dan pendapatan ketika 
menerapkan pemeliharaan preventif. 

Dari grafik Gambar 11 diketahui pendapatan bersih 
kapal ketika menerapkan pemeliharaan secara preventif dari 
tahun 2015 adalah sebesar Rp 427.633.821 lebih besar 51%, 
untuk tahun 2016 sebesar Rp 362.764.599 lebih besar 63%, 
sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp Rp 298.217/054 
lebih besar 81% dari pendapatan ketika menerapkan 
pemeliharaan korektif (kondisi eksisting ).

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dalam 
penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kapal perintis dioperasikan oleh operator perusahaan 

swasta yang memenangkan tender subsidi pelayaran 

Gambar 11. Perbandingan Pendapatan Kapal

perintis. Untuk rute pelayaran perintis 14 (R-14) 
dilayani oleh KM. AAA yang melayani kepulauan 
Madura dengan waktu tempuh selama 14 hari dan 
frekuensi 24 kali per tahun. Subsidi kapal perintis 
untuk rute 14 adalah sebesar Rp 5.977.904.000, subsidi 
tersebut bisa diklaim oleh operator setelah melakukan 
pelayaran dengan nilai subsidi sebesar Rp 249.079.333 
per voyage.

2. Dari hasil analisis dan perhitungan komparasi antara 
pemeliharaan korektif (corrective maintenance) dan 
pemeliharaan preventif (preventive maintenance), 
didapat beberapa hasil sebagai berikut: 
a. Nilai kehandalan kapal ketika menerapkan 

pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 
0,966 dengan realisasi pelayaran (voyage) sebanyak 
18 kali, sedangkan nilai kehandalan akibat 
pemeliharaan preventif (preventive maintenance) 
adalah 0,989 dengan realisasi pelayaran sebanyak 
24 kali. Untuk kondisi pemeliharaan preventif total 
jumlah penumpang terangkut 15.506 orang dan 
jumlah barang terangkut 724 ton, sedangkan untuk 
kondisi korektif maintenance jumlah penumpang 
terangkut sebanyak 11.630 orang dengan jumlah 
barang terangkut hanya 181 ton. 

b. Biaya total kapal (total cost) yang terdiri dari 
biaya pelayaran (voyage cost), biaya operasional 
(operation cost), dan biaya bongkar muat (cargo 
handling cost) adalah Rp 4.405.557.312,83 untuk 
kondisi pemeliharaan korektif dan pada kondisi 
pemeliharaan preventif adalah Rp 5.725.262.467. 
Selisih biaya total kapal adalah Rp 1.319.705.155 
atau 23%. 

c. Pendapatan bersih kapal untuk kondisi pemeliharaan 
preventif adalah sebesar Rp 427.633.821, sedangkan 
untuk kondisi pemeliharaan korektif adalah 
Rp 209.114.904. Selisih pendapatan kapal bersih 
kapal adalah Rp 218.518.917 atau 51%. 
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