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TAHUKAH KAMU

Solusi Advanced Analytics 
Predictive Maintenance, Pangkas 
Biaya dan Tingkatkan Efisiensi 
Operasional Perusahaan
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ZebraX gelar program 30 hari free trial 
ZX advanced analytics untuk bantu 
perusahaan lebih efisien.

Perubahan iklim menjadi salah satu isu 
global yang mendapat perhatian serius berbagai 
negara di seluruh dunia. Berbagai forum telah 
digelar untuk mendiskusikan dan mencari jalan 
keluar serta komitmen dalam membendung 
laju perubahan iklim, salah satunya memastikan 
kondisi netral karbon pada tahun 2060. Indika 
Energy, sebagai perusahaan energi terdiversifikasi 
di Indonesia, juga turut mengambil peran dengan 
menargetkan tercapainya netral karbon pada 
tahun 2050. Berbagai upaya dilakukan guna 
mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah 
dengan implementasi teknologi yang tepat 
sehingga bisnis dapat berjalan lebih efektif dan 
efisien.

Teknologi yang digunakan dalam 
mendukung bisnis, memiliki peran penting 
dalam upaya pengurangan emisi. Semakin efisien 
sebuah bisnis akibat adopsi teknologi, semakin 
sedikit jejak karbon yang ditinggalkan. Yang 
berarti penggunaan teknologi akan mendukung 
upaya pencegahan perubahan iklim.

ZebraX, sebagai anak usaha dari Indika 
Energy, turut mendukung program yang 
digulirkan Indika Energy melalui solusi digital, 
dengan tujuan untuk membantu bisnis semakin 
produktif dan memiliki daya saing yang lebih 
kompetitif. Solusi andalan yang dimiliki oleh 
ZebraX diantaranya Advanced Analytics dan 
Internet of Things (IoT).

Advanced Analytics dan IoT merupakan 
sinergi teknologi yang mampu mengurangi jejak 
karbon, solusi ini bekerja dengan menggunakan 

solusi analitik use case predictive maintenance. 
Prinsip mendasar yang dipakai oleh predictive 
maintenance sendiri adalah kemampuan 
mendeteksi masalah sebelum terjadi, sehingga 
dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan. Namun, para pelaku industri harus 
juga memperhatikan akan pentingnya menjaga 
konsistensi dalam frekuensi pemeliharaan. 

Frekuensi pemeliharaan yang tepat ini 
sangat penting karena dapat berujung pada cost 
atau biaya. Frekuensi yang terlalu sering dapat 
menyebabkan biaya maintenance meningkat, 
padahal belum tentu dibutuhkan. Sedangkan 
pemeliharaan yang jarang dilakukan dapat 
berujung pada biaya kehilangan, kerusakan 
bahkan dapat menyebabkan kerugian.

Saat ini yang perlu diketahui oleh industri 
yakni bagaimana cara menentukan kapan waktu 
yang tepat untuk melakukan pemeliharaan. 
Pada tahap inilah, peranan dari sinergi 
Artificial Intelligence dan IoT, melalui predictive 
maintenance dapat menjadi kunci untuk 
menjawab permasalahan yang dihadapi industri 
tersebut. 

Manfaat Predictive Maintenance

Salah satu manfaat utama yang dapat 
diperoleh jika industri menggunakan predictive 
maintenance yakni mampu mengurangi 
operational cost atau biaya pemeliharaan. 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IBM, 
pemanfaatan predictive maintenance dapat 
memangkas hingga 40% dari biaya total 
pemeliharaan. 

Selain itu, predictive maintenance ini juga 
dapat meningkatkan keselamatan pekerja, 
baik pekerja yang melakukan pemeliharaan 
maupun pekerja yang mengoperasikan mesin 
yang dipelihara. Predictive maintenance berbasis 

“ZebraX, sebagai anak usaha dari 
Indika Energy, turut mendukung 
program yang digulirkan Indika 

Energy melalui solusi digital, 
bertujuan membantu bisnis 

semakin produktif dan memiliki 
daya saing yang lebih kompetitif.”

“ZebraX siap membantu 
meningkatkan efisiensi 
operasional perusahaan salah 
satunya dengan menggunakan 
solusi Advanced Analytics – 
Predictive Maintenance.”

Artificial Intelligence (AI) ini mampu membantu 
dalam memberdayakan sumber daya manusia 
dengan lebih efisien. Manfaat lainnya dari 
predictive maintenance juga dapat mengatasi 
downtime dan menjaga uptime.

Tahapan Predictive Maintenance

Dalam mengaplikasikan predictive 
maintenance, ada beberapa tahap yang harus 
dilakukan, yaitu data collection/data procurement, 
data preparation, feature engineering, model 
training, prediction, dan deployment. 

Data merupakan elemen utama dalam 
mengaplikasikan AI. Data tersebut nantinya akan 
diimplementasikan ke dalam model AI untuk 
selanjutnya bisa di-deploy dimana saja dengan 
fleksibel. Sehingga nantinya model AI ini akan 
mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah 
ada.

Selain itu, diperlukan juga deteksi 
terhadap pola-pola yang tersembunyi. Dengan 
menggunakan teknologi AI, deteksi dapat 
dilakukan secara otomatis dan kita dapat 
memperoleh insight yang lebih banyak. Berbeda 
jika dilakukan manual oleh manusia, akan sulit 
mendeteksi data dengan jumlah yang besar dan 
sangat kompleks.

Dan yang perlu digaris bawahi, proses 
predictive maintenance ini tidak bisa dilakukan 
hanya sekali, namun harus dilakukan terus 
menerus karena tentunya kita akan terus 
melakukan pembaruan terhadap model AI yang 
ada, disesuaikan dengan real case yang terjadi di 
lapangan sehingga insight yang dihasilkan pun 
akan semakin baik. 

Penerapan solusi dan teknologi yang 
tepat tentunya juga dapat bermanfaat dalam 
pencapaian environmental sustainability 
guna mendukung komitmen Indika Energy 
menciptakan netral karbon di 2050.

Program 30 Hari Free Trial ZX Advanced 
Analytics

ZebraX sebagai perusahaan yang bergerak 
dalam digital transformasi, siap membantu 
meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 
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dengan menggunakan solusi Advanced Analytics 
– Predictive Maintenance.

Solusi ini dapat diimplementasikan di 
berbagai sektor industri, diantaranya membantu 
sektor manufaktur untuk memprediksi kapan 
waktu pemeliharaan mesin, mengetahui 
hasil produksi dan inventori. Di sektor ritel, 
solusi ini dapat membaca perilaku pelanggan. 
Sedangkan di sektor kesehatan, solusi ini dapat 
mendukung diagnosa dokter di rumah sakit. Di 
sektor telekomunikasi dan media, solusi itu bisa 
untuk memprediksi pengalaman dan loyalitas 
pelanggan. Sementara itu di sektor perbankan 
dan finansial, solusi itu dapat memprediksi 
perilaku nasabah dan dalam memenuhi regulasi/ 
compliance.

Saat ini ZebraX menawarkan uji coba gratis 
bagi perusahaan yang ingin memulai perjalanan 
digital transformasinya dengan menggunakan 
solusi Advanced Analytics. Untuk informasi lebih 
lengkap terkait program Free Trial ini, silakan 
hubungi ZebraX melalui inquiry@zebrax.id.


