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1I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kinerja perusahaan merupakan faktor terpenting dari

perusahaan. Pada prakteknya seringkali usaha perbaikan yang dilakukan hanyalah

pemborosan. Karena tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Hal

ini terjadi karena tim perbaikan tidak mendapatkan dengan jelas permasalahan

yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Untuk itu diperlukan suatu

metode yang dapat mengungkapkan permasalahan dengan jelas agar dapat

melakukan peningkatan kinerja perusahaan. (Achmad Said, 2008).

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan adalah dengan menggunakan konsep Total Productive Maintenance

(TPM). Komponen TPM secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu total approach,

productive action dan maintenance. Konsep TPM dengan 3 komponen yang

dimiliki dapat mengidentifikasi secara jelas akar permasalahan dan faktor

penyebabnya membuat usaha perbaikan menjadi terfokus merupakan kelebihan

dari konsep ini, dan banyak diaplikasikan secara menyeluruh oleh banyak

perusahaan di dunia. Konsep TPM memiliki beberapa metode yang dapat

digunakan yaitu dengan OEE (Overall Equipment Effectiveness) dan Autonomous

Maintenance. (Achmad Said, 2008).

PT. Indo Porcelain merupakan perusahaan penghasil produk perangkat meja

makan dari porcelain yang memiliki motto “produk dan pelayanan bermutu untuk

melebihi kepuasaan pelanggan dengan perbaikan secara berkelanjutan”. Salah satu

produknya yaitu Ceramics yang berbahan baku utama yaitu Porcelain. Proses

produksinya yaitu melalui penimbangan bahan baku, lalu di transfer ke divisi body

preparation menghasilkan londrongan, lalu londrongan di transfer ke divisi

forming untuk proses pencetakan menghasilkan greenware, proses selanjutnya

greenware dibakar di kiln dengan suhu 800oc menghasilkan Biscuit. Proses

selanjutnya yaitu proses Glazing (pelapisan). Biscuit di glazing lalu di bakar di
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glost kiln dengan suhu (1.200oc – 1.300oc) Setelah itu white body di transfer

menuju gudang dan di packing untuk dikirim ke customer. Dalam penelitian kali

ini, peneliti akan berfokus pada divisi forming yaitu mesin yang diteliti adalah

mesin jigger.Mesin jingger ini khusus untuk mencetak jenis ceramics type piring

dan mangkok.

Dari hasil wawancara, mesin jigger ini merupakan tempat pencetakan

pertama ceramics dari input londrongan yang di potong menggunakan clay cutting

machine lalu londrongan diletakan di mould dan di cetak dengan menggunakan

mesin jigger dengan bantuan roll head, potongan londrongan yang ada di dalam

mould tersebut dikeringkan di dalam drayer hasilnya berupa greenware. PO yang

turun dari customer dominan type piring & mangkok sebesar ± 600.000/bulan,

sehingga proses produksi mesin jigger ini lebih tinggi dalam penggunaannya.

Akibat mesin yang sudah tua sehingga pemeliharaan mesin dan peralatan masih

belum efektif karena downtime yang cukup tinggi mengakibatkan lamanya mesin

produksi tidak berfungsi. Sedangkan proses produksi di Indo Porcelain bersifat

continuous, jika mesin atau komponen mengalami kerusakan maka akan

menyebabkan penurunan performance perusahaan dalam menghasilkan produk.

Salah satu metode pengukuran kinerja dan efektifitas mesin yang digunakan

adalah Overall Equipment Effectiveness (OEE). OEE bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas peralatan lini produksi sehingga tercapai volume lebih

besar dengan hasil yang baik sehingga biaya produksi yang dikeluarkan lebih

rendah. Metode ini dipilih karena perhitungannya didasarkan tidak hanya pada

faktor ketersediaan (Availability) tetapi juga faktor efisiensi kinerja (performance

efficiency) dan tingkat kualitas (Quality Rate). Maka dari itu, penulis mencoba

melakukan penelitian dengan menggunakan OEE untuk menganalisa terhadap

permasalahan peningkatan kinerja peralatan.

1.2 TujuanKerja Praktek

Adapun tujuan penelitian dari kerja praktek yang telah dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Menghitung OEE pada mesin Jigger dan membandingkan hasil dari OEE

Perusahaan dengan standar OEE world class.
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2. Menganalisis keterkaitan antara konsep Autonomous Maintenance dengan

metode Overall Equipment Effectiveness, sehingga dapat melihat

hubungan antara Autonomous Maintenance dengan Overall Equipment

Effectiveness, yang pada akhirnya dapat diketahui seberapa pengaruhnya

hubungan keduanya.

3. Menetukan solusi yang terbaik untuk memperbaiki kinerja perusahaan,

guna dijadikan masukan bagi perusahaan untuk melakukan konsep total

productive maintenance.

1.3 Metode Kerja Praktek

Berikut ini adalah metode kerja praktek yang dilakukan adalah:

1.3.1 Flowchart

Adapun flowchart penelitian yang dirancang untuk penyelesaian laporan

kerja praktek ini:

Gambar 1.1 Flowchart
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1.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kuliah kerja praktek (KKP) di PT Indo Porcelain.

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2018.

1.5 Lokasi

Jalan Telesonic, Jatiuwung, Kadu Jaya, Curug, Kadu Jaya, Curug,

Tangerang, Banten.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan, untuk

mempermudah dalam penulisan dalam penelitian, maka dibagi dalam beberapa

bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang kerja praktek di PT Indo Porcelain,

tujuan, metode kerja praktek, jadwal pelaksanaan, lokasi dan sistematika

penulisan.

BAB II GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi deskripsi umum tentang PT Indo Porcelain sebagai obyek

tempat kerja praktek dilaksanakan. Deskripsi tersebut meliputi sejarah

perusahaan, struktur organisasi.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan/penelitian,yang bisa

diperkuat dengan menunjukan hasil penelitian sebelumnya. Berisikan

tentang konsep dan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan tentang pengumpulan data-data yang akan diolah dan proses

pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab akhir laporan yang berisi kesimpulan yang

diambil dari seluruh analisa yang telah dilakukan dan merupakan hasil

dari tujuan penelitian. Selain itu juga berisi mengenai saran-saran yang

bersifat membangun penulis untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Indo Porcelain

PT Indo Porcelain merupakan salah satu anak perusahaan dari grup Gunung

Sewu. Gunung Sewu adalah grup perusahaan yang bergerak di berbagai sektor

bisnis, seperti : property, agribusiness, manufacture, retail, jasa keuangan,

perdagangan, informasi dan teknologi, non-profit di bidang pendidikan,

infrastruktur, telekomunikasi dan restoran.

PT Indo Porcelain sebelumnya bernama PT Indo Keramik Inti Widya yang

didirikan pada bulan November 1979. PT Indo Porcelain merupakan pabrik

penghasil perangkat makan (tableware) yang berbahan dasar porcelain. Sampai

saat ini, PT Indo Porcelain telah menghasilkan dan memasarkan beraneka produk

perangkat makan yang kuat, aman untuk mesin cuci piring, oven konvensional dan

oven microwave, serta tidak mudah tergores.

Pada tahun 1998, kapasitas produksi adalah mencapai lebih dari 1.500.000

buah per bulan dengan penambahan mesin-mesin baru. Pada tahun 1994, PT Indo

Porcelain meluncurkan produk baru dengan nama “Zen” dengan desain dan

dekorasi berkualitas tinggi, untuk konsumen restoran dan hotel berbintang.

PT Indo Porcelain telah menghasilkan produk seperti piring, mangkok,

cangkir, sendok, asbak, teko dan lain–lain. Jenis bahan yang digunakan dibedakan

menjadi bahan porcelain dan translucent. Bahan translucent lebih baik karena hasil

produknya akan berwarna lebih putih bersih daripada produk dari bahan porcelain.

Merek yang telah diluncurkan sudah berbagai macam, seperti Felix, Palace,

Majestica, Imperial dan sebagainya.

Sejak tahun 1997 sampai saat ini PT Indo Porcelain telah menerapkan

system dan mendapatkan sertifikat ISO 9002. Pada tahun 2000 diperbaharui

dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2000, dengan sertifikat ISO 9001 :

2000 yang telah didapatkan menjadi manajemen PT Indo Porcelain selalu

berkomitmen untuk memberikan dan melebihi kepuaan pelanggan.
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan

VISI

a. Menjadi tiga terbaik diantara produsen perangkat makan porcelain di

Asia dengan produkyang tersedia dan digunakan di kalangan menengah

ke atas.

b. Dikenal sebagai pemasok pilihan pelanggan karena konsisten dalam

segala kebijakan, kualitas dan jadwal pengiriman yang tepat.

c. Memenuhi pangsa pasar lokal dan ekspor dengan proporsi penjualan

yang seimbang.

MISI

a. Merealisasikan target yang telah ditentukan perusahaan sehingga bisa

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para karyawan.

b. Memberikan pengembalian investasi yang cukup kepada para pemegang

saham.

c. Memasok perangkat makan porcelain yang berkualitas ke segmen pasar

menengah ke atas dengan harga yang lebih rendah dari harga pesaing,

lebih berkualitas baik, memiliki efisiensi dan produktivitas tinggi.

2.3 Ruang Lingkup Perusahaan dan Struktur Organisasi

Suatu perusahaan harus mempunyai struktur organisasi dan manajemen

yang baik, karena dengan adanya struktur organisasi yang baik, setiap

perusahaan dapat mengerti dan dapat menentukan tugas dan tanggung

jawab-jawab masing-masing karyawan. Melalui struktur organisasi yang baik

setiap tugas dapat dikelompokkan sehingga karyawan dapat melaksanakan

tugasnya secara terarah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Indo Porcelain

2.4 Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun uraian tugas dan wewenang struktur organisasi ini adalah sebagai

berikut :

A. President Director

Direktur merupakan pimpinan tertinggi PT Indo Porcelain dan menerima

seluruh pertanggungjawaban tentang kegiatan dan perkembangan

perusahaan. Tugasnya antara lain adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan bisnis jangka pendek dan jangka panjang

b. Mengevaluasi hasil kinerja dari para manager

c. Memutuskan tindakan yang harus diambil oleh perusahaan
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B. HRD dan Purchasing Manager

Kegiatan manager ini antara lain, yaitu :

a. Mengawasi masalah karyawan, seperti penerimaan karyawan baru,

promosi karyawan dan mutasi karyawan.

b. Bertanggung jawab atas kebijakan dan peraturan mengenai

kepegawaian

c. Bertanggung jawab atas seluruh proses kegiatan pembelian,

khususnya yang berkaitan dengan impor barang.

d. Memeriksa order pembelian apakah telah dilengkapi dengan

dokumen pendukung dan otoritass yang sah

C. Sales, Marketing, dan Product Development

Kegiatan manager ini antara lain, yaitu :

a. Menganalisis dan mengevaluasi pasar untuk digunakan sebagai

dasar penyusunan target penjualan dan biaya pemasaran

b. Merencanakan kebijaksanaan penjualan dengan dibantu oleh staff

pemasaran.

c. Menjamin produk yang dijual ke pasar tidak ada yang cacat dan

sesuai dengan stanar kualitas perusahaan.

d. Merencanakan pengembangan produk baru yang sesuai dengan

selera pasar

D. Production Manager

Kegiatan manager ini antara lain, yaitu :

a. Menjamin dan mengkoordinir pekerjaan antara bagian produksi dan

kegiatan perusahaan sesuai rencana.

b. Mengawasi jalannya proses produksi agar berjalan lancar untuk

mencapai hasil yang optimal.

E. Finance dan Accounting Manager

Kegiatan manager ini antara lain, yaitu :

a. Membuat dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan

perusahaan

b. Melakukan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan

keuangan.
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c. Mengatur pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan.

F. Quality Manager

Kegiatan manager ini antara lain, yaitu :

a. Bertanggung jawab terhadap komposisi bahan baku yang sesuai agar

produk yang dihasilkan berkualitas.

b. Memastikan produk yang diterima pelanggan sesuai dengan kualitas

yang diinginkan pelanggan.

c. Bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan.

2.5 Bidang Kerja

PT Indo Porcelain adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang

industri di tangerang, perusahaan yang memproduksi perangkat meja makan yang

terbuat dari porcelain dengan berbagai macam tipe dipersembahkan untuk

memenuhi selera konsumen menengah keatas.

Gambar 2.2 Contoh Produk PT.Indo Porcelain



BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

3.1 Total Productive Maintenance 

Total productive maintenance merupakan filosofi yang bertujuan 

memaksimalkan efektivitas dari fasilitas yang digunakan di dalam industri, 

yang tidak hanya dialamatkan pada perawatan saja tapi pada semua aspek dari 

operasi dan instalasi dari fasilitas produksi termasuk juga didalamnya 

peningkatan kinerja dari orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu. 

Komponen dari TPM secara umum terdiri dari atas 3 bagian, yaitu : 

1. Total Approach : semua orang ikut terlibat, bertanggung jawab dan 

menjaga semua fasilitas yang ada dalam pelaksanaan TPM. 

2. Productive Action : Sikap proaktif dari seluruh karyawan terhadap 

kondisi dan operasi dari fasilitas produksi. 

3. Maintenance : pelaksanaan perawatan dan peningkatan efektivitas dari 

fasilitas dan kesatuan operasi produksi. 

Total productive maintenance memiliki visi sebagai sistem perawatan 

yang melihat peralatan dapat beroperasi 100% dalam waktu yang tersedia 

dengan produk 100% bagus (Nakajima, 1998). Visi tersebut dapat diperoleh 

apabila perusahaan tersebut dapat melakukan implementasi total productive 

maintenance yang benar, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Implementasi Awal 

3. Tahap Implementasi TPM 

4. Tahap Stabilitas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari implementasi 

TPM. 

3.1.1 Pengertian Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM adalah hubungan kerjasama yang erat antara perawatan dan 

organisasi produksi secara menyeluruh bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

produksi, mengurangi waste, mengurangi biaya produksi, meningkatkan 

kemampuan peralatan dan pengembangan dari keseluruhan sistem perawatan 
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pada perusahaan manufaktur. Secara menyeluruh definisi dari  total  productive 

maintenance mencakup lima elemen yaitu sebagai berikut: 

1. TPM bertujuan untuk menciptakan suatu sistem preventive maintenance 

(PM) untuk memperpanjang umur penggunaan mesin/peralatan. 

2. TPM bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas mesin/peralatan secara 

keseluruhan (overall effectiveness). 

3. TPM dapat diterapkan pada berbagai departemen (seperti engineering, 

bagian produksi,bagian maintenance. 

4. TPM melibatkan semua orang mulai dari tingkatan manajemen tertinggi 

hingga para karyawan/operator lantai produksi. 

5. TPM merupakan pengembangan dari sistem maintenance berdasarkan 

PM melalui manajemen motivasi. 

3.1.2 Manfaat dari Total Produtive Maintenance (TPM) 

Manfaat dari studi aplikasi TPM secara sistematik dalam rencana kerja 

jangka panjang pada perusahaan khususnya menyangkut faktor-faktor berikut: 

1. Peningkatan produktivitas dengan menggunakan prinsip-prinsip TPM  

akan meminimalkan kerugian-kerugian pada perusahaan. 

2. Meningkatkan kualitas dengan TPM, meminimalkan kerusakan pada 

mesin/peralatan dan downtime mesin dengan metode terfokus. 

3. Waktu delivery ke konsumen dapat ditepati, karena produksi yang tanpa 

gangguan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. 

4. Biaya produksi rendah karena rugi dan pekerjaan yang tidak memberi 

nilai tambah dapat dikurangi. 

5. Kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja lebih baik. 

6. Meningkatkan motivasi kerja, karena hak dan tanggung jawab 

didelegasikan oleh setiap orang. 

Dalam total productive maintenance dengan tiga pilar yang berperan, 

yaitu: 

1. Memaksimalkan efektivitas dari peralatan yaitu membuat kinerja 

peralatan menjadi optimal sehingga tidak timbul adanya breakdown time 

yang bisa membuat proses produksi terganggu. 
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2. Autonomous maintenance yaitu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan 

yang kecil-kecil dilakukan oleh operator, misalnya menambah minyak 

pelumas, membersihkan peralatan, mengencangkan baut. 

3. Small group activities yaitu adanya group kecil yang akan melakukan 

improvement dari suatu proses atau peralatan sehingga  akan didaptkan 

suatu peralatan atau proses yang optimal. Group kecil ini tidak hanya 

terdiri dari tingkat supervisor tetapi berangggotakan tingkat operator. 

(Seiichi Nakajima,1988).  

3.1.3  Keuntungan dari (Total Productive Maintenance) TPM 

Keuntungan – keuntungan yang mungkin diperoleh oleh perusahaan yang 

menerapkan TPM bisa secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan 

secara langsung yang mungkin diperoleh adalah: 

a. Mencapai OPE (Overall Plant Efficiency) minimum 80% 

b. Mencapai OEE (Overall Equipment Effectiveness) minimum 90% 

c. Memperbaiki perlakuan, sehingga tidak ada lagi komplain dari 

pelanggan 

d. Mengurangi biaya manufaktur sebesar 30% 

e. Memenuhi pesanan konsumen sebesar 100% 

f. Mengurangi kecelakaan 

g. Mengikuti urutan kontrol polusi 

Sedangkan keuntungan yang didapat secara tidak langsung diantaranya: 

a. Tingkat keyakinan tinggi antara karyawan  

b. Menjaga tempat kerja besih, rapi, dan menarik 

c. Perubahan perilaku operator 

d. Mencapai tujuan dengan bekerja sama sebagai tim 

e. Pekerja memiliki rasa kepemilikan terhadap mesin 

Selain itu juga TPM memiliki manfaat dari segi subjek yang melakukan 

terhadap produksi tersebut. Apabila Total Productive Maintenance TPM 

berhasil diterapkan, maka manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut 

(Hasriyono, 2009): 

1. Untuk operator produksi 
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a. Lingkungan kerja yang lebih bersih, rapih dan aman sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas kerja operator. 

b. Kerusakan ringan dari mesin dapat berlangsung diselesaikan oleh 

operator. 

c. Efektivitas mesin itu sendiri dapat ditingkatkan 

d. Kesempatan operator untuk menambah keahlian dan pengetahuan serta 

melakukan perbaikan dan metode kerja yang lebih baik dan lebih 

efisien. 

2. Untuk departemen pemeliharaan 

a. Mesin, peralatan dan lingkungan kerja selalu bersih dan dalam kondisi 

yang baik. 

b. Frekuensi dan jumlah pemeliharaan darurat semakin berkurang, 

departemen pemeliharaan hanya mengerjakan pekerjaan yang 

membutuhkan keahlian khusus saja. 

c. Waktu untuk melakukan preventive maintenance lebih banyak dan 

mempunyai kesempatan untuk  meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan. 

3.1.4 Output Produksi Sistem TPM 

Sasaran utama dalam peningkatan aktivitas produksi adalah 

meningkatkan produktivitas dengan cara meminimaliasasi input dan 

memaksimalkan output. Tidak hanya mementingkan jumlah, namun output 

produksi haruslah melihat kualitas itu sendiri termasuk di dalamnya adanya 

penekanan biaya dan pengiriman yang tepat waktu. Input terdiri dari tenaga 

kerja, mesin dan material sedangkan output terdiri dari produksi/ production 

(P), kualitas/ quality (Q), biaya/ cost (C), pengiriman/ delivery (D), keamanan/ 

safety (S), moral (M). Tujuan dari adanya Total Productive Maintenance ini 

adalah untuk meningkatkan Overall Equipment dan mengeliminasi enam 

kehilangan besar yang menjadi hambatan utama tidak tercapainya efektivitas. 

(Seiichi Nakajima 1988).  
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3.2  Pengertian dan Tujuan Maintenance 

3.2.1 Pengertian Maintenance 

Maintenance merupakan suatu fungsi dalam suatu industri manufaktur 

yang sama pentingnya dengan fungsi-fungsi lain seperti produksi. Hal ini 

karena apabila kita mempunyai mesin/peralatan, maka biasanya kita selalu 

berusaha untuk tetap dapat mempergunakan mesin/peralatan sehingga kegiatan 

produksi dapat berjalan lancar. Dalam usaha untuk dapat menggunakan terus 

mesin/peralatan agar kontinuitas produksi dapat terjamin, maka dibutuhkan 

kegiatan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang meliputi: 

a) Kegiatan pengecekan. 

b) Meminyaki (lubrication). 

c) Perbaikan/reparasi atas kerusakan-kerusakan yang ada. 

d) Penyesuain/penggantian spare part atau komponen. 

Ada dua jenis penurunan kemampuan mesin/peralatan yaitu : 

a. Natural Deterioration yaitu menurunnya kinerja mesin/peralatan secara 

alami akibat terjadi pemburukan/keausan pada fisik mesin/peralatan 

selama waktu pemakaian walaupun penggunaan secara benar. 

b. Accelerated  Deterioration yaitu menurunnya kinerja mesin/peralatan 

akibat kesalahan manusia (human error) sehingga dapat mempercepat 

keausan mesin/peralatan karena mengakibatkan tindakan dan perlakuan 

yang tidak seharusnya dilakukan terhadap mesin/peralatan. 

Dalam usaha mencegah dan berusaha untuk menghilangkan kerusakan 

yang timbul ketika proses produksi berjalan, dibutuhkan cara dan metode untuk 

mengantisipasinya dengan melakukan kegiatan pemeliharaan mesin/peralatan. 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga 

mesi/peralatan dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang 

diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan 

sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi dengan adanya kegiatan 

maintenance maka mesin/peralatan dapat dipergunakan sesuai dengan rencana 

dan tidak mengalami kerusakan selama dipergunakan untuk proses produksi 

atau sebelum jangka waktu tertentu direncanakan tercapai. 
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Hasil yang diharapakan dari kegiatan pemeliharaan mesin/peralatan (equipment 

maintenance) merupakan berdasarkan dua hal sebagai berikut: 

1. Condition maintenance yaitu mempertahankan kondisi mesin/peralatan 

agar berfungsi dengan baik sehingga komponen-komponen yang terdapat 

dalam mesin juga berfungsi dengan umur ekonomisnya. 

2. Replecement maintenance yaitu melakukan tindakan perbaikan dan 

penggantian komponen mesin tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal 

yang telah diencanakan sebelum kerusakan terjadi. 

3.2.2  Tujuan maintenance 

Maintenance adalah kegiatan pendukung bagi kegiatan komersil, maka 

seperti kegiatan lainnya, maintenance harus efektif, efisien dan berbiaya 

rendah. Dengan adanya kegiatan maintenance ini, maka mesin/peralatan 

produksi dapat digunakan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami 

kerusakan selama jangka waktu tertentu yang telah direncanakan tercapai.  

Beberapa tujuan maintenance yang utama antara lain: 

1. Kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

rencana produksi. 

2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak 

terganggu. 

3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar 

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama 

waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai 

investasi tersebut. 

4. Untuk mencapai tingkat  biaya maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

6. Memaksimumkan ketersedian semua peralatan sistem produksi 

(mengurangi downtime). 

7. Untuk memperpanjang umur/masa pakai dari mesin/peralatan. 

3.2.3 Jenis – Jenis Maintenance  

A. Planned Mantenance (Pemeliharaan Terancam)  
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Planned Mantenance (Pemeliharaan Terancam) adalah pemeliharaan yang 

diorganisir dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan 

pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh 

karena itu, program maintenance yang akan dilakukan harus dinamis dan 

memerlukan pengawasan dan pengendalian secara aktif dari bagian 

maintenance melalui informasi dari catatan riwayat mesin/peralatan. 

(Hutagaol, 2010)  

Konsep Planned Mantenance ditujukan untuk dapat mengatasi masalah 

yang dihadapi manajer dengan pelaksanaan kegiatan maintenance. Komunikasi 

dapat diperbaiki dengan informasi yang dapat memberi data yang lengkap 

untuk mengambil keputusan. Adapun data yang penting dalam kegiatan 

maintenance  

Antara lain laporan permintaan pemeliharaan, laporan pemeriksaan, laporan 

perbaikan dan lain-lain. 

Pemeliharaan terencana (planned maintenance) terdiri dari tiga bentuk 

pelaksanaan, yaitu (Hutagaol,2010) 

1.  Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan)  

Preventive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan pada 

selang waktu yang telah ditentukan sebelumnya atau terhadap kriteria lain yang 

diuraikan dan dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan bagian-bagian 

lain yang tidak memenuhi kondisi yang bisa diterima.  

Dengan demikian semua fasilitas produksi yang diberikan preventive 

maintenance akan terjamin kelancarannya dan selalu diusahakan dalam kondisi 

atau keadaan yang siap dipergunakan untuk setiap operasi atau proses produksi 

pada setiap saat. Sehingga dapatlah dimungkinkan pembuatan satu rencana dan 

jadwal pemeliharaan dan perawatan yang sangat cermat dan rencana produksi 

yang lebih tepat.  

Ruang lingkup pekerjaan preventive termasuk inspeksi, perbaikan kecil, 

pelumasan, dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin selama 

beroperasi terhindar dari kerusakan. Secara umum tujuan dari preventive 

maintenance adalah :  
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a.  Meminiumkan downtime serta meningkatkan efektivitas mesin/peralatan 

dan menjaga agar mesin dapat berfungsi tanpa ada gangguan.  

b.  Meningkatkan efisiensi dan umur ekonomis mesin/peralatan.  

Kegiatan preventive maintenance dapat digolongkan menjadi dua 

kategori yaitu :  

1)  Routine preventive maintenance  

Routne preventive maintenance adalah semua aktivitas yang berkaitan 

dengan pembersihan dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh operator mesin. 

Dengan adanya keterlibatan personel pemeliharaan dalam mengerjakan 

tugas harian ini.  

2)  Major preventive maintenance  

Aktivitas major preventive maintenance dilakukan sepenuhnya oleh 

personel pemeliharaan karena aktivitas yang dilakukan lebih membutuhkan 

banyak waktu, membutuhkan kemampuan membetulkan mesin 

dibandingkan dengan aktivitas rutin dan besarnya menyebabkan mesin 

dimatikan sesuai dengan jadwal pemeliharaan.  

2.  Corrective Maintenance (Pemeliharaan Perbaikan)  

Corrective Maintenance (pemeliharaan perbaikan) adalah pemeliharaan 

yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian termasuk penyetelan dan 

reparasi yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima.  

Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian 

rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan 

menjadi lebih baik. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mengubah mesin 

sehingga operator yang menggunakan mesin tersebut lebih mudah dan dapat 

memperkecil breakdown mesin.  

3.  Predictive Maintenance  

Predictive Maintenance adalah pemeliharaan pencegahan yang diarahkan 

untuk mencegah kegagalan (failure) suatu sarana, dan dilaksanakan dengan 

memeriksa mesin-mesin tersebut pada selang waktu yang teratur dan 

ditentukan sebelumnya, pelaksanaan tingkat reparasi selanjutnya tergantung 

pada apa yang ditemukan selama pemeriksaan.  
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Bentuk pemeliharaan terencana yang paling maju ini disebut 

pemeliharaan prediktif dan merupakan teknik penggantian komponen pada 

waktu yang sudah ditentukan sebelum terjadi kerusakan, baik berupa kerusakan 

total maupun titik dimana pengurangan mutu telah menyebabkan mesin bekerja 

dibawah standar yang ditetapkan oleh pemakainya. Bagaimanapun baiknya 

suatu mesin dirancang, tidak bisa dihindari lagi pasti terjadi sejumlah keausan 

dan memburuknya kualitas mesin. Sesudah mengoptimumkan desain untuk 

mesin dengan metode perancangan pengurangan pemeliharaan, tetap saja kita 

masih mengetahui bahwa bagian-bagian mesin akan aus, berkurang kualitasnya 

dan akhirnya rusak dengan tingkat yang dapat diramalkan jika dipakai pada 

kondisi penggunaan normal konstan.  

B. Unplanned Maintenance (Pemeliharaan Tak Terencana)  

Pada unplanned maintenance hanya ada satu jenis pemeliharaan yang 

dapat dilakukan yaitu emergency maintenance. (Hasriyono, 2009) 

emergency maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan seketika, 

ketika mengalami kerusakan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Emergency 

maintenance dilakukan untuk mencegah akibat serius yang akan terjadi jika 

tidak dilakukan penanganan segera. Adanya berbagai jenis pemeliharaan di 

atas diharapkan dapat memberi alternatif untuk melakukan pemeliharaan sesuai 

dengan kondisi yang dialami di perusahaan. Sebaiknya pemeliharaan yang baik 

adalah pemeliharaan yang tidak mengganggu jadwal produksi atau dijadwalkan 

sebelum kerusakan mesin terjadi sehingga tidak mengganggu produktivitas 

mesin.  

C. Autonomous Maintenance (Perawatan Mandiri)  

Perawatan mandiri adalah kegiatan yang dirancang untuk melibatkan 

operator dengan sasaran utama untuk mengembangkan pola hubungan antara 

manusia, mesin dan tempat kerja yang bermutu. Perawatan mandiri ini juga 

dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri. 

Kegiatan tersebut, seperti pembersihan, pelumasan, pengencangan mur/baut, 

pengecekan harian, pendeteksian penyimpangan, dan reparasi sederhana. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan operator yang mampu 

mendeteksi berbagai sinyal dari kerugian (loss). Selain ini juga bertujuan untuk 
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menciptakan tempat kerja yang rapih dan bersih, sehingga setiap 

penyimpangan dari kondisi normal dapat dideteksi dalam waktu sekejap 

(Kumpulan jurnal Petra dalam Hasriyono, 2009). Dalam perawatan mandiri 

ada 6 langkah, yaitu :  

1.  Pembersihan awal  

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah :  

a.  Menyingkirkan item yang tidak diperlukan dan jarang digunakan yang 

dapat mengganggu kinerja alat dan mengurangi kualitas.  

b. Menghilangkan debu dan kotoran dari peralatan dan sekelilingnya.  

c. Mengenali pengaruh kontaminasi yang membahayakan keselamatan 

kerja kualitas dan peralatan.  

d. Mengungkapkan permasalahan, seperti kerusakan kecil, sumber 

kontaminasi, da area yang sulit dibersihkan.  

e.  Mengamati dan memperbaiki kerusakan pada peralatan.  

2.  Pencegahan sumber kontaminasi dan tempat yang sulit dibersihkan 

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah :  

a.  Mengendalikan dan melihat kembali berbagai sumber kontaminasi 

dan bagian-bagian yang sulit dibersihkan yang telah didaftar dan 

dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap keselamatan kerja, kualitas, 

dan peralatan.  

b. Mengambil langkah-langkah untuk perbaikan dalam rangka 

menyelesaikan pembersihan peralatan dalam waktu yang telah 

ditentukan.  

c.  Mempelajari tentang keselamatan kerja dan kualitas, dan prinsip 

proses produksi melalui tindakan-tindakan perbaikan terhadap 

sumber-sumber kontaminasi. 

3.  Pengembangan standar pembersihan dan pelumasan  

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah :  

a. Mengadakan program pendidikan untuk pelumasan kepada operator  

b. Mengembangkan inspeksi pelumasan secara menyeluruh  

c. Memeriksa semua titik dan permukaan lokasi pelumasan.  
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d. Menamati dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak pada peralatan 

yang berkaitan dengan pelumasan.  

e. Meningkatakan metode kerja dan peralatan supaya dapat 

menyelesaikan pelumasan/pembershan dalam waktu yang telah 

ditentukan.  

4.  Inspeksi menyeluruh  

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah :  

a.  Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk setiap kategori, seperti 

electrical, power transmission, dan lain-lain.  

b.  Menciptakan inspeksi menyeluruh pada bagian-bagian yang rusak  

5.  Pengembangan standar perawatan mandiri  

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah :  

a. Menetapkan standard an jadwal perawatan mandiri untuk 

menyelesaikan. 

b. Membersihkan, melumasi dan menginspeksi peralatan.  

c.  Meningkatkan metode kerja dan peralatan supaya dapat 

menyelesaikan rutinitas pembersihan, pelumasan dan inspeksi dalam 

waktu yang telah ditentukan.  

d. Pelaksanaan perawatan mandiri dan kegiatan peningkatan 

berkesinambungan.  

 

3.3 Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

OEE adalah salah satu sistem pengukuran untuk menilai kinerja dari 

sistem yang ada dari metode TPM. OEE merupakan pengukuran efektivitas 

peralatan secara keseluruhan untuk mengevaluasi seberapa capaian 

performansi dan reliability peralatan (umumnya mesin). OEE merupakan 

indikator performansi produktivitas yang didasarkan pada level tertentu dari 

performansi yang diharapkan. Besarnya kesempatan untuk memperbaiki 

produktivitas yang diidentifikasi dengan menggunakan OEE tergantung pada 

langkah yang tepat yang diambil oleh perusahaan. Dengan OEE dapat 

diketahui dan diukur diukur penyebab melemahnya kinerja peralatan. 
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OEE merupakan ukuran menyeluruh yang mengidentifikasikan tingkat 

produktivitas mesin/peralatan dan kinerjanya secara teori. Pengukuran ini 

sangat penting untuk mengetahui area mana yang perlu untuk ditingkatkan 

produktivitas ataupun efisiensi mesin/peralatan dan juga dapat menunjukkan 

area bottleneck yang terdapat pada lintasan produksi. OEE juga merupakan alat 

ukur untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara yang tepat untuk menjamin 

peningkatan produktivitas penggunaan mesin/peralatan. (Hutagaol, 2010) . 

1. Tingkat Ketersediaan (Availability) 

Availability Rate mengukur keseluruhan waktu dimana sistem tidak 

beroprasi karena terjadinya kerusakan alat, persiapan produksi dan penyetelan. 

Dengan kata lain Availability diukur dari total waktu dimana peralatan 

dioperasikan setelah dikurangi waktu kerusakan alat dan waktu persiapan dan 

penyesuaian mesin yang juga mengindikasikan rate aktual antara operating 

time  terhadap waktu operasi yang tersedia (Planned time available atau 

Loading time). Untuk itu rumus matematisnya: 

 

                    
                     

            
        .................. (3.1) 

 

2. Tingkat Efesiensi Performansi (Performance Efficiency Rate) 

Performance Rate mengukur rasio kecepatan operasi aktual dari 

peralatan dengan kecepatan ideal berdasarkan kapasitas desain. Nakajima 

mengatakan bahwa Performance mengindikasikan deviasi dari ideal cycle 

time. 

                   
       

                
        ........... ....(3.2) 

3. Tingkat Kualitas Produk (Rate of Quality  Product) 

Rate of Quality  Product  difokus kan pada kerugian kualtas berupa berpa 

banyak produk yang rusak yang terjadi berhubungan dengan peralatan, yang 

selanjutnya dikonversi menjadi waktu dengan pengertian seberapa banyak 

waktu peralatan yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk yang rusak 

tersebut. 

               
             

      
        ........................................(3.3) 
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4. Overall Equipment Effectiveness (OEE) = Availability Rate x 

Performance Rate x Quality Rate 

Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) telah menetapkan standar 

benchmark yang telah dipraktekan secara luas di seluruh dunia. Berikut OEE 

Benchmark tersebut yang dikutip dari situs www.leanproduction.com 

Menurut Hansen (2001) dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) dapat 

dikategorikan menjadi :  

1.  Kalau < 65% , tidak dapat diterima.  

2.  Jika 65–75% , cukup baik hanya ada kecenderungan adanya peningkatan 

tiap kuartalnya.  

3.  Sedangkan 75 – 85 %, sangat bagus lanjutkan hingga world – class level (> 

85 % untuk batch type process dan > 90 % untuk continuous discrate 

process). 

4.  Nilai OEE dari setiap perusahaan bisa dikatakan memenuhi standar World 

Class apabila sudah sesuai dengan kriteria berikut: 90 % Availability, 95 % 

Performance, 99,9% Quality, 85% OEE. (Vorne, 2003 dalam Susetyo, 

2009). 

Berikut ini adalah standar nilai keefektifan menurut JIPM (Japan 

Institute of Plant Maintenance): 

Tabel 3.1  Standar Nilai OEE Menurut JIPM  (Japan Institute of Plant Maintenance) 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Factor 
Lean Sigma Enterprise 

(World Class) 

Availability ≥ 90% 

Performance Efficiency ≥ 95% 

Rate of Quality ≥ 99,9% 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) ≥ 85% 

a. Jika OEE = 100%, produksi dianggap  sempurna: hanya memproduksi 

produk tanpa cacat, bekerja dalam performance yang cepat, dan tidak ada 

downtime. 

b. Jika OEE = 85%, produksi dianggap kelas dunia. Bagi banyak 

perusahaan, skor ini merupakan skor yang cocok untuk dijadikan goal 

jangka panjang. 

http://www.leanproduction.com/
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c. Jika OEE = 60%, produksi dianggap wajar, tapi menunjukkan ada ruang 

yang besar untuk improvement. 

d. Jika OEE = 40%, produksi dianggap memiliki skor yang rendah, tapi 

dalam kebanyakan kasus dapat dengan mudah di-improve melalui 

pengukuran langsung (misalnya dengan menelusuri alasan-alasan 

downtime dan menangani sumber-sumber penyebab downtime secara 

satu per satu). 

 

Gambar 3.1 Model Keefektifan Penggunaan Mesin/Peralatan (Yusuf, 2010) 

 

3.4  Diagram Pareto  

Diagram pareto adalah proses dalam memperingkat kesempatan untuk 

menentukan yang mana dari kesempatan potensial yang banyak harus lebih 

dikejar lebih dahulu. Ini dikenal juga sebagai “memisahkan sedikit yang 

penting dari banyak yang sepele”. (Pyzdek, 2002)  

Pada suatu diagram pareto akan dapat diketahui suatu faktor merupakan 

faktor yang paling prioritas disbanding faktor-faktor minimal 4 faktor lainnya, 

karena faktor tersebut berada pada urutan terdepan, terbanyak ataupun tertinggi 

pada deretan sejumlah faktor yang dianalisa. Melalui dua diagram pareto yang 
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diperbandingkan, akan dapat dilihat perubahan seluruh atau sebagian faktor-

faktor yang sedang diteliti. 

 

3.5  Diagram Sebab Akibat (Cause And Effect Diagram) 

Diagram ini dikenal dengan istilah diagram tulang ikan (fish bone 

diagram) diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1943 oleh Prof. Kaoru 

Ishikawa (Tokyo University). Diagram ini berguna untuk menganalisa dan 

menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

penentuan karakteristik kualitas output kerja. Dalam hal ini metode sumbang 

saran akan cukup efektif digunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab 

terjadinya penyimpangan kerja secara detail. Untuk mencari faktor-faktor 

penyebab terjadinya penyimpangan kualitas hasil kerja maka, ada lima faktor 

penyebab utama yang signifikan yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Manusia (man). 

b. Metode kerja (work method). 

c. Mesin atau peralatan kerja lainnya (machine/equipment). 

d. Bahan baku (raw material). 

e. Lingkungan kerja (work environment). 

Berikut adalah contoh penggambaran diagram sebab akibat yang dilihat 

pada gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Diagram Sebab Akibat 



 
 

 
 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

  

 

4.1 Pengumpulan Data 

         PT. Indo Porcelain Merupakan  perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang pembuatan porcelain produk rumah tangga pada objek penelitian ini 

adalah Mesin Jigger yang merupakan salah satu Mesin yang dapat memproduksi 

jenis porcelain type piring dan mangkok yang produksinya dilaksanakan di divisi 

Forming. Proses produksi yang dilakukan pada PT. Indo Porcelain dilakukan 

selama 24 jam dalam sehari sehingga mesin yang digunakan pada PT. Indo 

Porcelain juga beroperasi selama 24 jam, dalam sehari terbagi menjadi 3 shift 

kerja, yaitu shift I mulai dari pukul 06.45 – 14.45, shift II mulai dari pukul 14.45 – 

22.45 dan shift III mulai dari pukul 22.45 – 06.45.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara, maka mesin yang 

digunakan sebagai objek penelitian adalah mesin jigger adapun alasan mengapa 

mesin ini dijadikan sebagai objek penelitian adalah : 

1. Mesin Jigger karena waktu break downtime terlama atau paling tinggi 

sebesar 63583 menit.  

2. Mesin Jigger adalah proses pertama yaitu tempat untuk mencetak produk 

keramik tipe piring dan mangkok. Mesin ini adalah mesin yang sangat 

tinggi jumlah ordernya sebanyak ±700.000 per bulan, Sehingga banyak 

komponen-komponen yang perlu diperhatikan untuk tercapainya efektivitas 

& produktifitas dari mesin tersebut. 

3. Sering terjadi kerusakan pada mesin jigger tertama pada roll head yang 

mengakibatkan macet pada saat operasi berjalan. 

Data yang digunakan adalah data selama 3 bulan yaitu mulai dari januari 

2018 – Maret 2018 dan berikut ini merupakan pengumpulan data yang berada 

pada PT. Indo Porcelain. 

4.1.1 Data Produksi 

 Data hasil produksi atau output yang dihasilkan selama 3 Bulan oleh mesin  



26 
 

Jigger yaitu data produksi dapat dilihat tabel 4.1 Data hasil produksi dalam 

periode Januari 2018 – Maret 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Output Greenware 

Bulan Output (pcs) Reject (pcs) Good (pcs) 

Januari 669,839 15,243 654,596 

Februari 670,740 13,030 657,710 

Maret 735,884 19,147 716,737 

Grand Total 2,076,463 47,420 2,029,043 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

Keterangan :  

1. Total Produksi  : Merupakan berat dari produksi yang dihasilkan dari PT. 

Indo Porcelain, dari Divisi Forming yang berbentuk 

Green ware. 

2. Reject  : Merupakan suatu produk yang mengalami Cacat. 

3. Good  : Merupakan suatu produk Best dari Greenware 

 

4.1.2 Data Break Downtime Mesin 

Data break downtime mesin Jigger selama Januari 2018 – Maret 2018 yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Data Break Downtime Mesin Jigger  

Bulan Mesin Jigger Total Downtime (Menit) 

Jan 1 740 

Jan 2 606 

Jan 3 1170 

Jan 4 460 

Jan 5 490 

Jan 6 505 

Jan 7 390 

Jan 8 1500 

Jan 9 1641 

Jan 10 1365 

Jan 11 1670 

Jan 12 1755 

Jan 13 995 

Jan 14 1530 

Jan 15 580 

Jan 16 945 

Jan 17 1065 

Jan 18 1000 
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Tabel 4.2 Data Break Downtime Mesin Jigger (lanjutan) 

Bulan Mesin Jigger Total Downtime (Menit) 

Jan 19 1420 

Jan 20 550 

Jan 21 1544 

Feb 1 1930 

Feb 2 1771 

Feb 3 2843 

Feb 4 1880 

Feb 5 2975 

Feb 6 2289 

Feb 7 3244 

Feb 8 2714 

Feb 9 1641 

Feb 10 1365 

Feb 11 1670 

Feb 12 1755 

Feb 13 995 

Feb 14 650 

Feb 15 580 

Feb 16 945 

Feb 17 1065 

Feb 18 1000 

Feb 19 1420 

Feb 20 550 

Feb 21 390 

Mar 1 180 

Mar 2 320 

Mar 3 440 

Mar 4 385 

Mar 5 140 

Mar 6 195 

Mar 7 220 

Mar 8 130 

Mar 9 75 

Mar 10 255 

Mar 11 95 

Mar 12 270 

Mar 13 345 

Mar 14 475 

Mar 15 380 

Mar 16 2170 
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Tabel 4.2 Data Break Downtime Mesin Jigger (lanjutan) 

Bulan Mesin Jigger Total Downtime (Menit) 

Mar 17 605 

Mar 18 480 

Mar 19 420 

Mar 20 215 

Mar 21 195 

 

Tabel 4.2.1 Data Total Break Downtime Mesin Jigger 

Bulan Total Downtime (menit) 

Jan 21921 

Feb 33672 

Mar 7990 

Total 63583 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

 

4.2 Pengolahan Data 

Dari data yang telah diperoleh, maka data-data tersebut dapat diolah untuk 

memperoleh tingkat efektivitas mesin Jigger. Sebelum memperoleh nilai Overall 

Equipment Effectiveness (OEE), diperlukan nilai Availability Rate, Performance 

Rate dan Quality Rate. Perhitungannya sebagai berikut : 

4.2.1  Availability Rate 

Availability Rate merupakan suatu rasio yang menggambarkan pemanfaatan 

waktu yang tersedia untuk kegiatan operasi mesin atau peralatan. Pada availability 

rate  ini sangat berhubungan erat dengan waktu efektif produksi dengan waktu 

downtime. Berikut ini rumus untuk mencari Availability Rate : 

                    
                     

            
         

Keterangan : 

1. Loading Time  :  waktu yang tersedia untuk mengerjakan produk di 

masing-masing mesin sesuai dengan kapasitas. 

2. Setup / Adjustment  : waktu penyesuaian proses yang akan siap untuk 

digunakan. 

3. Downtime : waktu dimana mesin tidak dapat beroperasi disebabkan 

adanya kerusakan. 
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Hasil perhitungan availability rate dapat dilihat pada tabel 4. berikut: 

Tabel 4.3 Perhitungan Availability Rate  

Mesin 

Jigger 

Loading 

Time 

Total Downtime 

(menit) 

Setup / Adjustment 

(menit) 
Avaibility Rate 

1 62160 2850 21175 61% 

2 72720 2697 21082 68% 

3 74580 4453 27694 57% 

4 63240 2725 21546 56% 

5 67260 3605 35557 39% 

6 76920 2989 14688 75% 

7 69780 3854 19757 64% 

8 56280 4344 19175 44% 

9 68520 3357 23743 60% 

10 68100 2985 25255 61% 

11 63900 3435 26070 55% 

12 68100 3780 25209 55% 

13 72300 2335 23190 61% 

14 68940 2655 19202 69% 

15 69360 1540 20653 69% 

16 71040 4060 26525 58% 

17 72540 2735 27763 57% 

18 74640 2480 42012 41% 

19 70020 3260 22306 64% 

20 64980 1315 41298 36% 

21 55020 2129 12934 69% 

Rata-Rata 58% 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

Contoh Perhitungan pada Mesin Jigger 1 : 

Availability = 
                             

            
        

= 
                  

     
        

= 61% 

Rata-rata tingkat ketersedian mesin jigger selama 3 bulan sebesar 58%. 
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Gambar 4.1 Grafik Availability Rate Januari – Maret 2018 

 

4.2.2 Performance Rate 

Performance Rate merupakan ratio yang menggambarkan kemampuan 

dari peralatan dalam menghasilkan barang. Pada performance rate ini merupakan 

nilai dari hasil output & capacity machine. Berikut ini adalah rumusnya:  

                   
       

                
        

Tabel 4.4 Perhitungan Performance Rate 

Mesin 

Jigger 
Output (pcs) 

Capacity 

Machine (pcs) 

Performance 

Rate 

1 88093 248640 35% 

2 110007 243600 49% 

3 88935 223020 40% 

4 56799 142800 40% 

5 112631 215460 52% 

6 96883 210840 46% 

7 111552 196140 56% 

8 68020 167580 43% 

9 109700 260820 45% 

10 83447 186480 49% 

11 109199 221760 52% 

12 108461 290640 38% 

13 129919 286380 46% 

14 126638 214200 59% 

15 110626 216720 51% 

16 106393 229320 46% 
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Tabel 4.4 Perhitungan Performance Rate (lanjutan) 

Mesin 

Jigger 
Output (pcs) 

Capacity 

Machine (pcs) 

Performance 

Rate 

17 95252 174720 54% 

18 97875 163800 60% 

19 102943 176400 59% 

20 121062 182280 68% 

21 42028 96600 58% 

Rata-Rata 50% 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

 

Contoh perhitungan pada mesin jigger 1 : 

Performance Rate  =
      

                
      % 

 = 
     

      
        

 = 35% 

Rata-rata tingkat performance mesin jigger selama 3 bulan sebesar 50%. 

Berikut ini adalah gambar grafik dari hasil perhitungan performance rate 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Grafik Performance Rate Januari – Maret 2018 

 

4.2.3 Quality Rate 

Quality Rate merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan peralatan 

dalam mengahsilkan produk yang sesuai dengan standart. Dalam perhitungan 

Quality Rate erat kaitannya dengan data jumlah produksi dan hasil yang 
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berkualitas baik serta ada pula data produk reject dari hasil pembuatan greenware. 

Pada PT. Indo Porcelain produk kualitas baiknya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Perhitungan Quality Rate 

Mesin 

Jigger 
Reject (pcs) 

Output Good 

(pcs) 
Quality Rate 

1 1374 86719 98% 

2 1666 108341 98% 

3 1410 87525 98% 

4 1731 55068 97% 

5 1465 111166 99% 

6 1982 94901 98% 

7 1271 110281 99% 

8 1805 66215 98% 

9 2090 107610 98% 

10 2240 81207 97% 

11 2464 106735 98% 

12 3225 105236 97% 

13 3535 126384 97% 

14 3281 123357 97% 

15 3785 106841 96% 

16 3271 103122 97% 

17 2100 93152 98% 

18 1900 95975 98% 

19 2972 99971 97% 

20 2484 118578 98% 

21 1369 40659 96% 

Rata-Rata 98% 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

 

Contoh perhitungan mesin jigger 1 : 

Quality Rate = 
             

      
 x 100% 

  = 
           

     
 x 100% 

  = 98% 

Rata-rata tingkat quality mesin jigger selama 3 bulan sebesar 98%. 

 

 

 

 



33 
 

Berikut ini gambar grafik Quality Rate sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 Grafik Quality Rate Januari – Maret 2018 

 

4.2.4 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan ukuran menyeluruh 

yang mengidentifikasikan tingkat prodktivitas mesin/ peralatan dan kinerjanya. 

Pengukuran ini sangat penting untuk mengetahui area mana yang perlu untuk 

ditingkatkan produktivitas ataupun efisiensi mesin/ peralatan dan juga dapat 

menunjukkan area bottleneck yang terdapat pada lintasan produksi.  

Untuk mengetahui tingkat efektivitas mesin jigger secara keseluruhan pada 

perusahaan PT. Indo Porcelain, maka formula yang digunakan yaitu: 

OEE = Availability Rate x Performance Rate x Quality Rate 

Dengan rumus di atas, maka diperoleh tingkat efektivitas atau nilai OEE 

mesin jigger mulai dari Januari 2018 – Desember 2018 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Mesin 

Jigger 

Avaibility 

Rate 

Performance 

Rate 
Quality Rate OEE 

1 61% 35% 98% 22% 

2 68% 49% 98% 34% 

3 57% 40% 98% 22% 

4 56% 40% 97% 22% 

5 39% 52% 99% 22% 

6 75% 46% 98% 33% 

7 64% 56% 99% 37% 
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Tabel 4.6 Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Mesin 

Jigger 

Avaibility 

Rate 

Performance 

Rate 
Quality Rate OEE 

8 44% 43% 98% 16% 

9 60% 45% 98% 26% 

10 61% 49% 97% 25% 

11 55% 52% 98% 27% 

12 55% 38% 97% 18% 

13 61% 46% 97% 26% 

14 69% 59% 97% 39% 

15 69% 51% 96% 34% 

16 58% 46% 97% 26% 

17 57% 54% 98% 30% 

18 41% 60% 98% 24% 

19 64% 59% 97% 37% 

20 36% 68% 98% 23% 

21 69% 58% 96% 34% 

Rata-Rata 58% 50% 98% 28% 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

Contoh perhitungan mesin jigger 1: 

OEE  = Availability Rate x Performance Rate x Quality Rate 

  = 61% x 35% x 98%    = 22%  

Rata-rata OEE mesin jigger keseluruhan selama 3 bulan sebesar 28%. 

Berikut ini adalah gambar grafik dari hasil perhitungan overall equipment 

effectiveness sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Grafik Overall Equipment Effectiveness 2018 
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Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) dari mesin jigger keseluruhan terlihat pada gambar 4.4 bahwa mesin jigger 

diketahui selama periode Januari – Maret 2013 masing – masing titik OEE 

(Overall Effectiveness Equipment) mengalami fluktuasi, diantaranya mesin jigger 

8 sebesar 16%, sehingga nilai OEE rata-rata seluruh mesin jigger dari bulan 

Januari – Maret 2018 diperoleh sebesar 28%, nilai ini sangat rendah dari target 

masing-masing mesin sebesar 60%. Dikarenakan tingkat performansi yang rendah 

sehingga menyebabkan pemakaian mesin tidak optimal. 

 

4.2.5 Perbandingan Hasil dari OEE Perusahaan dengan standar OEE World Class 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil: 

Tabel 4.7 Perbandingan Hasil dari OEE Perusahaan dengan standar OEE World Class 

Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) 

Factor 

Lean Sigma 

Enterprise 

(World Class) 

Lean Sigma 

Enterprise 

(Perusahaan) 

Keterangan 

Availability ≥ 90% 58% 

Belum memenuhi Standart 

tapi perusahaan dikatakan 

baik. 

Performance Efficiency ≥ 95% 50% 

Belum Memenuhi Standart 

tapi perusahaan dikatakan 

baik 

Rate of Quality ≥ 99,9% 98% 

Belum Memenuhi Standart 

tapi perusahaan dikatakan 

baik 

Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) 
≥ 85% 28% 

Belum Memenuhi Standart 

tapi perusahaan dikatakan 

baik 

 

Nilai OEE keseluruhan mesin jigger belum memenuhi standart World Class 

hal ini dapat dengan mudah di-improve melalui pengukuran langsung (misalnya 

dengan menelusuri alasan-alasan downtime dan menangani sumber-sumber 

penyebab downtime secara satu per satu).  

 

4.3 Diagram Pareto 

Berdasarkan hasil dari persantase dari mesin jigger diatas dapat diketahui, 

mesin mana yang terkecil yang mempengaruhi nilai OEE serta mempengaruhi 

nilai efektivitas mesin jigger tersebut : 
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Tabel 4.8  Persentase Diagram Pareto Downtime Mesin Jigger 

Mesin 

Jigger 

Total Downtime 

(menit) 
Persentase Kumulatif 

3 4453 7% 7% 

8 4344 7% 14% 

16 4060 6% 20% 

7 3854 6% 26% 

12 3780 6% 32% 

5 3605 6% 38% 

11 3435 5% 43% 

9 3357 5% 49% 

19 3260 5% 54% 

6 2989 5% 58% 

10 2985 5% 63% 

1 2850 4% 68% 

17 2735 4% 72% 

4 2725 4% 76% 

2 2697 4% 80% 

14 2655 4% 85% 

18 2480 4% 88% 

13 2335 4% 92% 

21 2129 3% 96% 

15 1540 2% 98% 

20 1315 2% 100% 

Total 63583 100%   

 Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Pareto Downtime Mesin Jigger 
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Dari grafik diatas pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa downtime yang 

terbesar yaitu pada mesin jigger 3 dengan total waktu downtime sebesar 4453 

menit. Sehingga mempengaruhi efektivitas mesin Jigger. dari hasil wawancara 

dengan pihak maintenance lapangan yang merawat mesin Jigger, diketahui bahwa 

kerusakan yang terjadi di kategorikan menjadi 5 downtime terbesar yaitu: 

Tabel 4.9  Rincian Downtime Mesin Jigger 3 

No 
Keterangan Downtime Mesin 

Jigger 3 

Total 

Downtime 

(menit) 

1 Setting Dimensi / Setting Ulang 345 

2 Change Over (Ganti tipe) 230 

3 Bubut Davo, Ganti Davo, Davo Error 60 

4 Perbaikan Elektrik 40 

5 Setting Kegoyangan 20 

 Total 695 

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 

 

Setelah mengetahui downtime apa saja yang terjadi maka diperlukan suatu 

tools yaitu diagram pareto untuk melihat penyebab utama masalah dengan cara 

mengklasifikasikan masalah tersebut ke dalam bentuk persen kumulatifnya. 

Berikut ini adalah perhitungan menggunakan diagram pareto: 

Tabel 4.10 Perhitungan Diagram Pareto 

No 
Keterangan Downtime Mesin 

Jigger 3 

Total 

Downtime 

(menit) 

Persentase Kumulatif 

1 Setting Dimensi / Setting Ulang 345 50% 50% 

2 Change Over (Ganti tipe) 230 33% 83% 

3 Bubut Davo, Ganti Davo, Davo Error 60 9% 91% 

4 Perbaikan Elektrik 40 6% 97% 

5 Setting Kegoyangan 20 3% 100% 

 Total 695 100%   

Sumber : PT Indo Porcelain – Forming Division 2018. 
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Berikut ini adalah diagram pareto downtime: 

 

Gambar 4.6 diagram pareto downtime mesin jigger 3 

Dari grafik pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa faktor penyebab terbesar 

adalah pada masalah : 

1. Setting dimensi atau setting ulang, hal ini disebabkan karena kurang presisi 

pada saat pergantian roll head pada tipe baru. 

2. Change over (ganti tipe), seringnya terjadi pergantian tipe karena qty orderan 

yang jumlah nya sedikit yaitu sebanyak < 300 pcs, dan faktor recovery tidak 

tercapai. 

3. Bubut davo, ganti davo atau davo error hal ini dikarenakan davo yang akan 

digunakan sudah over cycle sehingga kurang perlu dilakukan penambahan 

daging (bubut ulang davo). 

dari faktor penyebab terbesar di atas dapat mempengaruhi efektivitas & 

produktifitas dari mesin jigger 3. 

 

4.4 Diagram Sebab Akibat (Fishbone Diagram) 

Agar perbaikan dapat segera dilakukan, maka analisa terhadap penyebab 

faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya efektivitas mesin dalam perhitungan 

OEE dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat (fishbone). Setelah 
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mengetahui penyebab yang memiliki kontribusi besar pada efektivitas mesin 

tersebut, berdasarkan hasil diagram pareto adalah setting dimensi atau setting 

ulang (50%), chage over atau ganti tipe (33%) dan bubut davo, ganti davo serta 

davo error (9%). Menurut aturan diagram pareto, maka nilai persentase kumulatif 

mendekati atau sama dengan 50% menjadi prioritas permasalahan yang akan 

dibahas selanjutnya. Oleh karena itu, setting dimensi atau setting ulang akan 

dianalisa dengan diagram sebab akibat untuk mengetahui akar permasalahan yang 

terjadi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi penyebab 

masalah kemudian mengelompokkan penyebab-penyebab masalah tersebut ke 

dalam beberapa faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan 

tersebut antara lain: 
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4.4.1 Downtime pada setting dimensi atau setting ulang   

Berikut diagram sebab akibat pada downtime setting dimensi atau setting ulang di bawah ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Fishbone downtime setting dimensi atau setting ulang
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pemasangan 

Lama mencari 

timbangan 

Penyebab downtime 

Setting 

dimensi/setting 

ulang menjadi lama 
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harus sesuai std mesin 

Terjadinya kegoyangan mesin 

Metode Mesin Lingkungan 

Manusia Material 

Kurang memahami mesin, khususnya pd roll heaad 

Operator kurang teliti padda saat  

melakukan, pengencangan baut 

sehingga pemasangan kurang 

presisi 

Op tdk pernah membawa 

std forming size hanya 

manual 

Perlu dilakukan tranning dengan org yg ahli 

Op krng peka terhadap apa yg harus dikerjakan 

Memakai sparepart 

yg kualitas rendah, 

sehingga baut krng 

kencang 

Memakai sparepart yg kualitas rendah, 

sehingga baut krng kencang 

Mesin sdh terlalu banyak di modifikasi 

Mesin sudah tua 
Tidak presisi mould dengan davo 

Tidak optiman dlm pemasangan rollhead 

Pengecekan dimensi manual dgn feling 

Penyimpanan timbangan 

tdk teratur 

Peletakan mesin tdk stategis 

Tdk adanya flow penyettingan antara roll 

head, davo & mould 



41 
 

 
 

Faktor penyebab downtime setting dimensi atau setting ulang diantaranya : 

1. Manusia  

a. Supervisor sebaiknya mendampingi pada saat penyetelan dimensi 

b. Operator kurang memahami mesin, khususnya pada rollhead  

c. Operator kurang teliti padda saat  melakukan, pengencangan baut 

sehingga pemasangan kurang presisi 

d. Operator tidak pernah membawa standar forming size hanya manual 

e. Perlu dilakukan tranning dengan manusia yang ahli. 

2. Mesin 

a. Sering terjadi mesin berhenti mendadak menyebabkan rollhead, tidak 

konstan berputar 

b. Mesin sudah terlalu banyak di modifikasi 

3. Material 

a. Memakai sparepart yang kualitas rendah, sehingga baut krng kencang 

b. Material tidak sesuai dengan yang dibutuhkan 

c. Perlu penyesuaian mesin dengan mould, harus sesuai standard mesin 

d. Memakai sparepart yang kualitas rendah, sehingga baut kurang kencang 

4. Metode 

a. Tidak optimal dalam pemasangan rollhead 

b. Pengecekan dimensi manual dengan feling 

c. Terjadinya kegoyangan mesin 

d. Tidak adanya flow penyettingan antara rollhead, davo & mould 

e. Operator mengira-ngira pada saat pemasangan 

5. Lingkungan 

a. Penyimpanan timbangan tidak teratur 

b. Peletakan mesin tidak stategis 
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4.5 Usulan Perbaikan dengan metode 5W + 2H 

Berdasarkan dengan fishbone diatas dapat dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode 5W + 2 H dari permasalahan yang telah 

ditentukan. Berikut metode perbaikan dengan menggunakan metode 5W + 2H. 

4.5.1 Rancangan Perbaikan Untuk downtime setting dimensi atau setting ulang   

Setelah mengidentifikasi penyebab masalah pada setting dimensi atau setting ulang dengan menggunakan diagram fishbone, 

dilakukan perancangan perbaikan dengan menggunakan metode 5W + 2H untuk mengurangi masalah downtime setting dimensi atau 

setting ulang  pada mesin jigger, Rancangan perbaikan tersebut antara lain : 

Tabel 4.11 Rancangan Perbaikan Untuk downtime setting dimensi atau setting ulang 

No Masalah 

Why What Where When Who How How Much 

(Mengapa perlu 

dilakukan perbaikan 

(apa yang harus 

dilakukan) 

(dimasa 

melakukan 

perbaikan) 

(kapan 

dilakukan 

perbaikan) 

(Siapa yang 

melakukan 

perbaikan) 

(Bagaiman 

melakukaknnya) 

(Berapa kali 

dilakukan) 

Manusia 

1 Kurang memahami 

perawatan mandiri 

Operator belum bisa 

melakukan perawatan 

sendiri 

Menerapkan 

autonomous 

maintenance 

Di bagian 

setting 

dimensi pada 

mould 

Ketika terjadi 

keruasakan 

Bagian mesin 

Ijigger 

Memberi pelatihan 

autonomous 

maintenance terhadap 

operator 

Conditional, pada 

maintenance delay dan 

periodical maintenance 

2 Operator kurang teliti 

pada saat 

pengencangan baut 

Agar rollhead tidak 

goyang dan bisa 

presisi 

Perlu membawa 

standar forming size 

Dibagian 

pengencangan 

baut pada 

rollhead 

Ketika sedang 

setting ulang 

Bagian 

maintenance 

mekanik 

Melakukan persiapan 

benda kerja sebelum 

diproses 

Setiap kali akan 

melakukan proses 

Mesin 

3 Mesin Sudah Tua Mesin sering berhenti 

mendadak 

menyebabkan rollhead 

tidak konstan berputar 

Menerapkan 

autonomous 

maintenance 

di bagian 

rollhead 

Ketika terjadi 

penyimpangan 

size 

Bagian 

maintenance 

mekanik 

Membersihkan secara 

rutin ketika mesin 

akan pakai 

Conditional, pada 

maintenance delay dan 

periodical maintenance 
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Tabel 4.11 Rancangan Perbaikan Untuk downtime setting dimensi atau setting ulang lanjutan 

No Masalah 

Why What Where When Who How How Much 

(Mengapa perlu 

dilakukan perbaikan 

(apa yang harus 

dilakukan) 

(dimasa 

melakukan 

perbaikan) 

(kapan 

dilakukan 

perbaikan) 

(Siapa yang 

melakukan 

perbaikan) 

(Bagaiman 

melakukaknnya) 

(Berapa kali 

dilakukan) 

4 Mesin tidak sesuai 

dengan setingan 

pabrik 

Mesin terlalu banyak 

dimodifikasi 

Membuat standar baru 

berdasarkan mesin 

aktual 

Dibagian 

mesin Jigger 

divisi forming 

Segera 

mungkin 

Divisi bagian 

forming dan 

bagian SOP 

Membuat standar baru 

pada mesin aktual 

Setiap ada improvement 

mesin 

Material 

5 Memakai sparepart 

kualitas rendah 

untuk mengatasi 

sering terjadinya 

kerusakan 

Memakai material 

yang sesuai kualitas 

bagus 

Dibagian 

spare part 

mesin 

Ketika 

pergantian 

sparepart 

Divisi forming 

dan 

purchasing 

Dengan cara menguji 

kualitas tersebut 

Conditional, pada 

maintenance delay dan 

periodical maintenance 

Metode 

6 Tidak ada pola 

penyetingan antara 

rollhead, davo, dan 

mould 

Operarator hanya 

mengira-ngira pada 

saat pemasangan 

sehingga tidak optimal 

Membuat settingan 

sesuai dengan standar 

size forming 

Di bagian 

divisi forming 

Segera 

mungkin 

Bagian 

product 

development 

dan forming 

Dengan melakukan 

penyetinggan awal  

Conditional, pada 

maintenance delay dan 

periodical maintenance 

Lingkungan 

7 Peletakan mesin dan 

alat ukur  tidak 

strategis 

Operator kesulitan 

mencari 

Penempatan alat ukur 

diletakan Fix   

Area didekat 

mesin jigger 

Segera 

mungkin 

Divisi forming Me re-layout kembali Conditional, pada 

maintenance delay dan 

periodical maintenance 

 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam menentukan tingkat efektifitas (OEE)

pada mesin jigger 3 di divisi forming kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja mesin jigger tahun 2018 dari bulan Januari - Maret nilai

Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah 28% Dan nilai OEE untuk

mesin jigger 3 sebesar 22% penurunannya dibawah standart OEE world

class. Penurunan tersebut disebabkan nilai Availability & Performance yang

rendah. Sedangkan standart OEE world class lean sigma enterprise sebesar

≥ 90% untuk availability rate dan ≥ 95% performance rate. Dari hasil nilai

OEE perusahaan tersebut termasuk dalam kategori nilai yang tidak diterima

dan dapat memunculkan daya saing yang rendah.

2. Keterkaitan antara automous maintenance dengan overall equipment

effectiveness adalah pada perawatan dini yang dilakukan operator terhadap

mesin, agar mesin tersebut bisa berfungsi dengan baik. Dengan kata lain

autonomous maintenance merupakan langkah awal yang diharuskan oleh

operator dengan cara melakukan pengecekan mesin sebelum mesin tersebut

dioperasikan, sehingga dapat mengurangi downtime dari mesin tersebut.

3. Usulan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

mesin jigger 3 yaitu memonitoring dan mengganti mesin yang sudah tua,

melakukan penerapan autonomous maintenance atau perawatan mandiri,

melakukan tindak preventive maintenance yang terencana serta melakukan

corrective maintenance secara cepat dan tepat dan penggantian sparepart

kualitas bagus,Melakukan tranning pada operator tentang penyetingan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam menentukan tingkat efektifitas (OEE)

pada mesin jigger di divisi forming PT Indo Porcelain, saran yang dapat diberikan,

yaitu:
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1. perlu penerapan autonomous maintenance sehingga tidak perlu menunggu

orang maintenance untuk melakukan perbaikan mesin yang tingkat

kerusakannya rendah.

2. Perawatan mesin perlu ditingkatkan dan dilakukan dengan disiplin,

mengganti mesin dengan mesin yang baru agar kinerjanya optimal.

3. Karyawan agar selalu mengacu pada SOP yang ada khususnya yang

berkaitan dengan maintenance mesin jigger terutama di bagian mesin setting

dimensi, change over, bubut davo, elektrode system maupun pada saat

setting kegoyangan.

4. Sekali waktu pimpinan harus investigasi langsung mengenai pelaksanaan

SOP yang ada, Kalau perlu diberi sangsi yang mendidik agar karyawan

mengerti mengenai fungsi SOP.
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3 230 270 740 345 20 10 35 10 0 0 60 0 180 40 0 0 0 1030 0 0 0 0

4 1200 180 765 255 0 100 35 0 15 0 0 0 95 60 0 0 0 40 15 20 0 0

9 545 180 810 480 50 170 50 30 0 0 120 0 0 60 0 0 0 235 0 45 0 0

19 1132 170 600 165 0 75 85 30 135 0 0 0 75 60 0 10 0 120 15 65 0 0

15 500 450 540 190 130 50 45 40 40 0 40 0 40 105 0 0 0 225 70 0 0 0

20 680 360 45 300 25 180 80 110 130 0 50 0 0 190 60 0 0 10 0 30 0 5

16 540 180 385 305 65 55 45 20 25 0 55 10 70 50 165 0 0 210 65 0 10 0

7 130 180 630 380 0 60 56 35 140 0 40 0 160 0 0 15 0 300 5 30 0 0

8 310 0 720 175 10 80 50 15 0 15 40 0 225 160 15 30 0 120 0 0 0 0

17 90 300 400 355 65 80 15 60 0 100 0 130 95 20 0 0 0 150 0 0 0 27

5 180 90 480 250 70 0 35 40 0 0 35 0 170 10 0 0 0 445 5 30 0 5

6 200 90 555 240 35 25 70 75 10 0 5 185 105 25 165 15 0 0 25 15 0 0

11 80 225 330 175 10 205 55 20 0 10 210 0 50 80 0 0 0 285 0 10 0 0

18 315 90 155 275 0 10 15 13 0 0 75 0 130 226 0 0 0 390 0 0 0 0

12 150 90 360 425 125 140 140 50 0 60 0 0 0 65 0 0 0 70 0 0 0 10

10 230 0 420 195 65 55 70 10 45 5 51 140 135 21 0 0 0 80 80 5 0 0

13 345 75 300 350 100 95 20 35 0 0 0 20 40 50 0 20 0 0 10 10 0 20

14 255 60 380 185 0 100 50 105 0 0 0 0 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0

2 515 0 100 0 0 55 0 45 10 40 40 0 45 155 15 0 0 60 20 30 0 30

21 490 150 130 125 25 25 20 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 10 0 0

1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EROR,VANBELT DAVO
60
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RANK 695

DownTime Mesin Jigger bulan januari-maret 2018



Keterangan Downtime Mesin Jigger 3
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Change Over (Ganti tipe) 230 33% 83%
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