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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia industri, terdapat banyak faktor penting dalam sistem produksi,

contohnya adalah faktor kinerja karyawan dan kinerja mesin. Faktor kinerja mesin

merupakan faktor penting dalam proses produksi, oleh karena itu agar faktor kinerja

mesin tetap dalam keadaan yang baik maka diperlukan perawatan yang baik juga.

Kinerja mesin yang turun dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya sudah

melewati batas, kurangnya perawatan ,dan masih banyak faktor – faktor lainnya.

Menurut Siringoringodan Sudiyantoro (2004) semakin sering nya mesin

bekerja untuk memenuhi target produksi yang kadang melebihi kapasitas dapat

menurunkan kemampuan mesin, menurun kan umur mesin dan sering membutuh

kan pergantian komponen yang rusak.

Perusahaan PT. Krakatau Posco merupakan perusahaan yang memperoduksi

baja terbesar di Asia Tenggara sehingga sering kali terjadi beberapa permasalahan

pada sistem produksi , diantaranya menurunnya efisiensi atau kinerja suatu alat

contohnya pada mesin hooper scale, hooper scale merupakan sebuah mesin untuk

menyimpan material seperti batu bara , lime stone, iron ore dll. Semakin besar

kapasitasnya semakin besar pula daya tampungnya. Kalibrasi ini berpengaruh

terhadap kualitas di PT. Krakatau Posco ini, sehinga di butuhkan suatu cara untuk

mengetahui efektifitas sering terjadi perbedaan nilai dari material yang masuk

kedalam hopper dengan nilai Human Machine Interface (HMI) (control panel),
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sehingga diharuskan melakukan maintenance pengecekan rutin agar tidak ada

penyimpangan nilai/ hasil baku dengan menggunakan waktu maintenance yang

sesuai dengan rencana agar hambatan dan permasalahan yang timbul tidak semakin

banyak anggaran pun semakin kecil.

Oleh karena itu, dibutuhkan satu metode yang mengukur kinerja dan

mesinhopper scale. Keefektifitasan mesin hopper scale. Filosofi pemeliharaan yang

berkembang dalam dunia manufaktur adalah Total Productive Maintenance (TPM).

Total Productive Maintenance (TPM) dengan pendekatan Overall Equipment

Effectiveness (OEE) metode ini dipilih karena sebuah program perawatan peralatan

dan perlengkapan yang dapat di gunakan dengan cara menghitung waktu

performansi atau frekuensi, avaibility, performance dan quality mesin yang harus

dirawat, yang melibatkan semua personil dan perusahaan juga bertujuan untuk

merawat semua fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan.

1.2. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari dilakukannya kuliah kerja

praktek di PT. Krakatau Posco adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui sistem waktu maintenance yang dilakukan PT.Krakatau

Posco dan mengetahui waktu breakdown pada mesin hopper scale

2) Untuk mengidentifikasi hubungan antara sebab dan akibat agar dapat

menemukan akar penyebab dari suatu masalah

3) Mengetahui waktu maintainability persentase waktu Loading Time yang

tersedia pada mesin hopper scale menggunakan metode Total Productive
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Maintenance (TPM) dengan pendekatan Overall Equipment Effectiveness

(OEE)

1.3 Batasan Masalah

1) Data yang diambil merupakan data dari departemen facility technology PT.

Krakatau Posco pada bulan Agustus-Desember 2017

2) Tidak menghitung biaya perbaikan mesin hopper scale yang mengalami

kerusakan

3) Tahapan perhitungan hanya sampai pada perhitungan availability,

performance dan quality

1.4 Metode Kerja Praktek

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan studi pendahuluan, yaitu

mencari referensi – referensi yang berkaitan dengan tema laporan Kerja Praktek ini

mengenai materi Maintenance dan Total Productive Maintenance (TPM) sehingga

akan mempermudah ketika penulis sudah berada di lapangan, penyusunan laporan,

dan pengolahan data ialah sebagai berikut :

1. Penelitian perpustakaan (library research)

Yaitu mencari dan mengumpulkan data melalui studi ke perpustakaan dan

buku-buku referensi mengenai buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan

yang di teliti.

2. Penelitian lapangan (field research)

Studi yang dilakukan di lapangan terkait dengan pengenalan mengenai perusahaan
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dan proses produksi benang terutama di bagian produksi dan maintenance PT. Krakatau

Posco. Pada studi lapangan tersebut diperoleh masalah- masalah yang sering dihadapi oleh PT

Krakatau Posco dalam proses produksinya yaitu tingkat breakdwon mesin hopper scale masih

relatif tinggi sehingga penulis mencoba meneliti lebih lanjut produktivitas mesin dengan

mencari tingkat efektifitas dari mesin tersebut dengan menggunakan metode Overall

Equipment Effectiveness (OEE) dan mengoptimalkan kebijakan maintenance dalam mesin

hopper scale sehingga biaya produksi rendah.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap

objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas diperusahaan atau

instansi tertentu. Sangat berguna untuk mendefinisikan kondisi nyata di lapangan pada

metode/ teori- teori yang telah diperoleh saat perkuliahan, sehingga dari observasi ini,

penulis dapat mengidentifikasi data-data dan informasi apa saja yang diperlukan

sesuai dengan metode penyelesaian yang akan digunakan. Untuk mengetahui tingkat

efektifitas dari sebuah mesin maka dapat dilakukan penerapan konsep Total

Productive Maintenance (TPM) dengan menggunakan metode pendekatan Overall

Equipment Effectiveness (OEE). Dari observasi penulis mencoba membandingkan

nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada mesin hopper scale PT. Krakatau

Posco dengan nilai OEE standart dunia yaitu 85% dan mencari kebijakan

maintenance yang terbaik, yaitu dengan repair policy atau dengan preventive

maintenance.

Dari Kerja Pratek ini mengetahui tingkat efektifitas mesin hopper scale

dengan melakukan perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) yang ditinjau
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dari tiga aspek yaitu availability, performance efficiency dan quality rate yang

kemudian dibandingkan dengan standar world class industry. Selain itu penulis akan

menganalisis penyebab-penyebab yang mengakibatkan mesin hopper scale memiliki

tingkat kerusakan yang tinggi.

4. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberi

pertanyaan-pertayaan secara langsung kepada karyawan dan pimpinan guna untuk

mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan.

1.5 Jadwal Pelaksanaan

`Berdasarkan metode penelitian pada bagian sebelumnya, penelitian

dijadwalkan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dan secara garis besar

dibagi kedalam tiga tahap, yang meliputi:

Tahap1 : Tahap Identifikasi & Studi Pendahuluan

Tahap identifikasi & studi pendahuluan dilakukan dengan beberapa cara antara

lain dengan pembacaaan literatur, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan,

pencarian informasi dari media massa, hasil diskusi dengan orang lain, serta

pengamatan terhadap kondisi dan fenomena di lapangan.

Sumber-sumber tersebut banyak memberikan masukan-masukan berharga

yang semakin mengarahkan penelitian sesuai dengan konteks nyata masalah. Studi ini

diharapkan mampu meminimalisasi bias yang mungkin terjadi dalam penelitian.
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Tahap2: TahapPengumpulan dan Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan survey dan eksplorasi data yang relevan

dengan maksud dan tujuan penelitian serta melakukan pengolahan data

elemen-elemen dari setiap perspektif yang ada.

Tahap3: TahapAnalisa dan Kesimpulan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan akhir, yang mencakup aktivitas

analisa dan penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini akan disusun hasil yang telah

didapat dari penelitian sehingga bisa menghasilkan suatu laporan penelitian yang

komprehensif dan sesuai dengan metode kerja praktek.

1.6 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek akan di laksanakan di PT. Krakatau Posco, yang

bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi plate dan slab baja.

1.7 Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan, penulis membagi menjadi 5 bab dan

lampiran-lampiran. Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang, tujuan, metode

Kerja Praktek, jadwal pelaksanaan, lokasi dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARANUMUM PERUSAHAAN
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Berisikan gambaran singkat di PT. Krakatau posco

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang tinjauan pustaka sebagai acuan dan data pendukung untuk

laporan Kerja Praktek ini.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan data-data yang sudah dikumpulkan dan kemudian data tersebut

diolah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Krakatau Posco adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi baja 

merupakan perusahaan patungan (join venture) antara PT. Krakatau Steel 

(Indonesia) & Posco (Korea Selatan) berlokasi di Jl. Afrika No. 2 Kawasan 

Industri Krakatau Cilegon – Banten 42443 Indonesia. Pada 10 Februari 2008 , PT. 

Krakatau Steel Tbk dan Posco membuat kesepakatan pertama kali dengan 

pemerintah masing-masing, kemudian pada 22 Oktober 2008, disepakati adanya 

MoU(Memorandum of Understanding) antara kedua perusahaan manufaktur 

tersebut. Pada 31 Mei 2009, perusahaan tersebut menyelesaikan preliminary studi 

kelayakan dan berhasil menyelesaikan studi kelayakan pada 31 Oktober 2009. 

Selanjutnya pada 2 Desember 2009, telahdisepakati adanya MoA (Memorandum 

of Agreement) antara Posco dan PT. Krakatau Steel Tbk dikeluarkan. Setelah 

disepakati adanya MoA antara kedua perusahaan baja tersebut, pada 4 Agustus 

2010, PT. Krakatau Posco juga menyepakati adanya JVA (Joint Venture 

Agreement). Sebulan kemudian, pada 27 September 2010 PT. Krakatau Posco 

berhasil didirikan dengan peletakan batu pertama oleh ibu presiden Indonesia, Ibu 

Ani Yudhoyono pada 28 Oktober 2010. Rapat pemegang saham pada 8 Desember 

2010 menjadi rapat terakhir sebelum dimulainya pembangunan pabrik tahap I 

(pertama) pada 1 Juli 2011. 
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2.2 Ikhtisar Proyek PT. Krakatau Posco 

1. PT.Krakatau Steel (Indonesia) 

a.) Steelmaker  No.1 di Asia Tenggara dengan : 

1) Kapasitas  : 2.5mt/tahun 

2) Sales      : U$1.86Milyar 

3) 10 Anak Perusahaan 

b.) Berdiri pada tahun 1970  

PT. Krakatau Steel adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia. BUMN 

yang berlokasi di Cilegon, Banten ini berdiri pada  31 Agustus 1970. 

Produk yang di hasilkan adalah baja lembaran panas, baja lembaran 

dingin, dan baja batang kawat. Hasil produk ini pada umumnya 

merupakan bahan baku untuk industri lanjutannya. 

c.) Integrated up & down stream Fasilitas produksi 

1) Fasilitas produksi PT Krakatau Steel mencakup 6 pabrik utama, yaitu 

Pabrik Besi Spons (Direct Reduction Plant), Pabrik Slab Baja (Slab 

Steel Plant), Pabrik Billet Baja (Billet Steel Plant), Pabrik Baja 

Lembaran Panas (Hot Strip Mill), Pabrik Baja Lembaran Dingin (Cold 

Rolling Mill), dan Pabrik Baja Batang Kawat (Wire Rod Mill). 

d.) Bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas local 

2. Posco (Korea Selatan)  

a.) Steelmaker No.4 di dunia 

- Kapasitas : 31.1mt/tahun 
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- Sales  : U$31.7Milyar 

- 82 Anak Perusahaan  

b.) Berdiri pada tahun 1968   

Pohang Iron and Steel Company atau POSCO adalah perusahaan pembuat 

baja terbesar keempat di dunia. Perusahaan ini berlokasi di Pohang, Korea 

Selatan. POSCO memiliki dua pabrik baja yaitu 

di Pohang dan Gwangyang. POSCO dinilai penting dalam perkembangan 

industri Korea Selatan terutama karena pembangunan yang terus 

meningkat dalam bidang industri perkapalan dan otomotif di Korea 

Selatan 

c.) Steelmaker berdaya saing No. 1 di dunia 

d.) Teknologi kelas dunia 

 

Gambar2.1 Join Venture PT. Krakatu Posco dan PT. Krakatau Steel 

Sumber :Data Perusahaan (2017) 

 

Sinergi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pohang
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohang
https://id.wikipedia.org/wiki/Gwangyang
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PT KRAKATAU POSCO adalah Perusahaan patungan antara PT Krakatau 

Steel (Persero) Tbk, Indonesia dan POSCO Korea. Konstruksi  pembangunan 

dimulai pada tahun 2011 dan selesai dalam waktu  36 bulan menjadikan 

KRAKATAU POSCO sebagai  Pabrik Baja Terpadu yang memiliki 

Teknologi Blast Furnace pertama di Indonesia. Produksi komersial telah 

dimulai pada awal 2014, siap melayani pasar baja Indonesia dan menjadi 

perusahaan baja handal dan paling kompetitif di pasar baja regional. 

1. Tahun 2008 : 

a. 10 Februari : Kesepakatan antar pemerintah 

b. 22 Oktober : MoU antara Posco dan PT.Krakatau Steel  

2. Tahun 2009 : 

a. 31 Mei  : Penyelesaian Preliminary studi kelayakan 

b. 31 Oktober  : Penyelesaian studi kelayakan 

c. 02 Desember  : MoA antara Posco dan PT.Krakatau Steel  

3. Tahun 2010 : 

a. 04 Agustus : JVA antara Posco danPT.Krakatau Steel  

b. 27 September : Pendirian perusahaan patungan 

c. 28 Oktober : Peletakan batu pertama 

d. 08 Desember : Rapat pemegang saham   

2.3 Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan 

1. Visi 

a. Competitive 
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Merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan 

strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan 

berkaitan dengan perusahaan lainnya. 

b. Cooperative 

Bekerja sama dan saling menguntungkan antara PT.Krakatau Posco dan 

perusahaan lainnya.  

c. Contributive Integrated Steel Mill 

Menjadi perusahaan baja yang paling kontribusi 

2. Misi 

Strengthening Indonesia steel industry and growing Together 

a. Memproduksi produk dengan teknologi yang lebih maju dengan harga 

paling kompetitif. 

b. Menciptakan sinergi dengan menggabungkan kekuatan dari kedua 

perusahaan yaitu Posco dan PT. Krakatau Steeldan berkomitmen  untuk 

tumbuh bersama dalam mengembangkan industry baja Indonesia. 

c. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan 

pertumbuhan masyarakat setempat. 

2. Tujuan Perusahaan 

a. Pabrik Baja TerpaduPertama di Asia Tenggara 

b. Produsen Baja No.1 di Asia Tenggara (Ever-Growing Company) 
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1) Meningkatkan Daya Saing (Kepercayaan) 

2) Kolaborasi Habitat (Kebersamaan) 

3) Membangun Platform untuk pertumbuhan yang stabil (Hari Esok) 

c. Pelaksanaan Konstruksi Ekonomis Pabrik Baja Terpadu 

1) Optimalisasi Disain Fasilitas 

2) Minimasi Biaya Konstruksi 

3) Maksimasi Pemakaian Bahan Baku Lokal 

2.4 Struktur Organisasi  

 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Krakatau Posco 

Sumber :Data Perusahaan (2017) 

 

Pembagian tugas  dari struktur organisasi dan tanggung jawab dari masing-

masing  bagian dalam struktur organisasi sesuai dengan fungsinya yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Presiden Direktur 

 Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perusahaan 

 Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 

 Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan 

termasuk juga keuntungan perusahaan 

 Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 

 Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan  

 Termasuk juga keuntungan perusahaan 

 Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan 

 Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

dan pembelanjaan kekayaan perusahaan 

2. Auditing Office 

 Melaksanakan proses audit seluruh divisi cabang dan 

melaporkannya dalam bentuk laporan audit 

 Menganalisa dengan akurat serta bisa memberikan gambaran 

tentang penyelesaian masalah keuangan 

 Menjalalankan proses audit internal perusahaan secara teknis dan 

berkala baik dari segi financial maupun operasional 

3. Technology Division 

 Menyempurnakan  organisasi, prosedur dan sistem kerja guna 

pencapaian dalam semua aspek. Menyediakan kebutuhan sarana 
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dan fasilitas kerja sesuai dengan persyaratan dan Bertugas 

merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan 

teknik. 

4. Finance Division 

 Divisi keuangan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, 

menyiapkan budget dan planning (AOP) untuk menentukan tujuan 

yang harus dicapai. 

 Memonitor kegiatan operasional dalam hal  aspek financial supaya 

sejalan dengan AOP. 

 Menandatangani bank instrument (Cek, transfer bank) sesuai 

dengan batasan yang ditetapkan perusahaan. Verifikasi setiap 

pengeluaran biaya ataupun pembelian aset dan penggunaan dana 

lainnya sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

 Menetapkan pelasanaan sistem dan prosedur yang berkaitan 

dengan keuangan 

5. HR&GA Division 

 HR&GA memiliki fungsi merencanakan, mengkordinir, 

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang 

meliputi hubungan  industrial, administrasi kepegawaian, 

keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung 

proses pencapain tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, Selain itu HR&GA memiliki tugas dan tanggung 
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jawab menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk 

mencapai ketenangan industrial (ketenangan kerja dan ketenangan 

usaha) dilingkungan perusahaan. 

6. Commercial Division 

 Commercial Division memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan 

tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana 

penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat 

rancangan promosi, serta membuat rencana penjualan dan 

permintaan produk. 

      2.5 Lokasi dan Layout Perusahaan 

 

Gambar 2.3 Lokasi Dan Lay Out Perusahaan (Preliminary Version) 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

 

Lokasi PT.Krakatau Posco yang beralamatkan Jl. Afrika No. 2 Kawasan Industri 

Krakatau Cilegon - Banten 42443 Indonesia. 
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Telp : +62 254 369700 

Fax : +62 254 369799 

 

Gambar 2.4 Lokasi dan Lay Out Perusahaan (Preliminary version) 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

Dari gambar diatas terdapat beberapa plant yang ada di PT.Krakatau Posco sebagai 

penunjang proses produksi diantaranya : 

- Raw Material Yard 

Tempat untuk penyimpanan batu bara 

- Harbor 

Pelabuhan untuk proses ekspor atau impor produk PT.Krakatau Posco 

- Steel Making 

Untuk pemanasan baja cair 

- CCP (Continous Casting Plant) 
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Proses pencetakkan dari baja cair menjadi slab baja 

- Plate Mill 

Proses produksi dari slab baja menjadi plate baja 

- Hot Rolling Mill 

Proses plate baja yang dibuat sesuai keinginan costumer 

- Site Office 

Kantor proses produksi seperti : Steel Making, Plate Mill, CCP (Continous 

Casting Plant) dan  Hot Rolling Mill. 

- Head Quarter 

Kantor untuk bagian administrasi dan marketing 

       2.6 Hopper Scale   

Peralatan ini berfungsi untuk menyimpan material seperti batu bara , lime stone, 

iron ore  dll. Semakin besar kapasitas nya semakin besar pula daya tampung nya. 

kalibrasi ini berpengaruh terhadap kualitas di PT. Krakatau Posco ini , kalibrasi 

harus dilakukan secara berkala. bisa tiap 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang tiap 2 

tahun. Namun PT. Krakatau Posco melakukan kalibrasi tiap 1 tahun sekali. 
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Gambar 2.5 Hopper scale 

       Sumber :Data Pribadi 2017 

 

2.7 Maintenance Calibration Hopper Scale   

Proses maintenance untuk mengetahui performa mesin, sistem 

perawatanya dan juga sejauh mana maintenance ini terrealisasikan. mesin ini 

digunakan untuk pendukung menyimpan material yang sedang 

berjalan/berproduksi dengan berbeda-beda kapasitas hopper 3 ton sampai 8 ton 

yang berlokasi di coke charging plant untuk pendukung proses produksi di 

perusahaan PT.Krakatau Posco. sering terjadi perbedaan nilai dari material 

yang masuk kedalam hopper dengan nilai Human Machine Interface (HMI) 

(control panel), sehingan diharuskan melakukan maintenance pengecekan rutin 

agar tidak ada penyimpangan nilai/ hasil baku dengan mengunakan waktu 

maintenance yang sesuai dengan rencana agar hambatan dan permasalahan 

yang timbul tidak semakin banyak. anggaaran pun semakin kecil. Sehinggga 
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dalam proses maintenance  ini membutuhkan perhatian yang lebih menyangkut 

pada biaya, waktu, dan juga kualitas hasil dari produksi itu sendiri. 

 
Gambar 2.6 Preparing Calibration Hopper Scale 

Sumber : Data Pribadi 2017 
 

 
Gambar 2.7 Position Load Cell Hopper Scale 

Sumber : Data Pribadi 2017 

 

       2.8 Load Cell 

Merupakan sensor berat, apabila Load cell diberi beban pada inti besinya 

maka nilai resitansi di strain gauge akan berubah. Umumnya Load cell terdiri 
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dari 4 buah kabel, dimana dua kabel sebagai eksitasi dan dua kabel lainnya 

sebagai sinyal keluaran. Fungsi load cell sendiri adalah untuk membaca nilai 

material yang masuk kedalam hopper scale 

 

 

 

Gambar 2.8  Load Cell  

Sumber :Data Pribadi 2017 

 

2.9 Urutan Proses 

a) Tahap Maintenance Pengecekan Izin Standar : 

Perusahaan di bagian maintenance pengecekan harus mempunyai surat izin 

untuk melakukan pengecekan dimana orang lapangan (plant) yang akan 

menandatangani surat izin (permite)/work order  untuk bisa melakukan 

pengecekan tersebut. Sehingga maintenance pengecekan bisa di lakukan 
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b) Tahap Pengecekan Hopper Scale : 

Tahapan ini di lakukan setelah mendapatkan izin dari orang lapangan (plant) 

. dilakukan nya maintenance pengecekan dengan menyesuaikan nilai yang di 

lapangan (control panel) dengan HMI. Sampai selesai pengecekan sesuai 

prosedur.  

c) Tahap Akhir : 

Apabila semua tahapan sudah selesai maka bagian maintenance dapat 

melanjutkan pengecekan selanjut nya sampai selesai. 

2.10 Operation Process Chart 

Operation Process Chart diagram yang menggambarkan langakh-langkah 

proses mengerjaan material, mulai dari bahan baku (material) hingga menjadi 

komponen produk jadi. OPC memuat informasi-informasi yang di perlukan 

untuk analisa lebih lanjut : waktu yang dihabiskan, material yang digunakan 

dan tempat yang dipakai untuk memproes material. Jadi, dalam suatu 

Operation Process Chart yang dicatat hanyalah langkah-langkah kegiatan 

operasi dan pemeriksaan, terkadang pada akhir operasi dicantumkan kegiatan 

penyimpanan 
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Gambar 2.9 Flow Chart Operation Process  

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

 

Keterangan Flowchart : 

1. Prepare maintenance, yaitu check mesin hopper scale terbebut bersama atasan 

( Supervisor/Foreman). 

Prepare maintenance 

pengecekan 

Melakukan pengecekan 

maintenance kalibrasi  

Selesai pengecekan 

Prepare surat 

izin(permite) and 

work order 

Pemeriksaan 

permite and work 

order 

SPV/ operator 

maintenance 

Spv plant 

SPV/ operator 

maintenance 
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2. Pembuatan Work Order untuk di eksekusi permasalahannya, kemudian 

membuat surat izin permit untuk memulai ekskusi. 

3. Pemeriksaan surat izin eksekusi dan Work Order oleh Supervisor/Foreman 

(Plant). 

4. Setelah semua nya sudah di check lalu memulai untuk perbaikan/kalibrasi. 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Landasan Teori 

 

Perkembangan dunia industri di Indonesia dalam beberapa periode terakhir 

cukup mengalami peningkatan yang signifikan di bidang kualitas dan productive 

maintenance. Dunia industri telah menuju ke arah peningkatan efektifitas dan 

efisiensi di mana perusahaan dituntut untuk bekerja cepat tetapi tetap harus dapat 

menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Efektifitas dan efisiensi dalam suatu 

perusahaan dapat meningkatkan profit yang diterima perusahaan serta 

meminimalisasi pengeluaran biaya produksi. Selain itu, untuk melakukan 

peningkatan produktivitas mesin maka pengelolaan keputusan atau kebijakan 

maintenance harus tepat. Sistem perawatan dan kalibrasi pada mesin hoper scale 

yang dilakukan oleh PT. Krakatau Posco adalah dengan melakukan langkah 

preventif, yaitu melakukan scouring dan dengan menggunakan kebijakan repair, 

yaitu perawatan yang dilakukan dengan mengganti bagian part yang rusak, serta 

dengan melakukan overhaul kepada sebuah mesin setiap 1 tahun sekali. Untuk 

meminimalisasi biaya produksi, tentunya diperlukan pengambilan keputusan 

maintenance mesin yang tepat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan kebijakan mana yang lebih baik antara kebijakan preventive 

maintenance dan kebijakan repair maintenance.  
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Dengan adanya masalah ini, maka perlu dilakukan analisis dengan 

menggunakan pendekatan Overall Equipment Effectiveness dan pembuatan kebijakan 

maintenance yang terbaik sehingga diharapkan produktivitas mesin hopper sacale 

menjadi meningkat. Dengan analisis ini, nantinya dapat diketahui akar penyebab 

masalah-masalah yang terjadi pada mesin hopper scale sehingga dapat dilakukan 

langkah perbaikan dan mengetahui kebijakan maintenance yang tepat masalah 

sehingga produktivitas mesin menjadi optimal dengan biaya produksi yang lebih 

murah.  

3.2 Pengertian Maintenance  

Perawatan (maintenance) merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada 

tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari 

sistem produksi itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang 

dikehendaki dan dapat beroperasi sesuai dengan yang diinginkan dan direncanakan. 

Jadi pada dasarnya kegiatan perawatan (maintenance) ditujukan untuk meyakinkan 

bahwa aset fisik yang dimiliki dapat berlanjut memenuhi apa yang diinginkan oleh 

pengguna. Sistem perawatan dapat dipandang sebagai bayangan dari sistem produksi 

, yaitu apabila sistem produksi beroperasi dengan kapasitas yang sangat tinggi maka 

sistem perawatan yang dilakukan akan lebih intensif (Gasperz, 1992). Dengan 

dilakukannya maintenance diharapkan keandalan (reliability) suatu sistem dapat 

meningkat. Perawatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk 

memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan 

atau penyesuaian penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi 
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produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada dasarnya 

terdapat dua prinsip utama dalam sistem perawatan yaitu :  

1. Menekan (memperpendek) periode kerusakan (break down period) sampai batas 

minimum dengan mempertimbangkan aspek ekonomis .  

2. Menghindari kerusakan (break down) tidak terencana dan kerusakan tiba–tiba .  

Maintenance merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

mempertahankan suatu mesin/ peralatan agar tetap dalam kondisi siap untuk 

beroperasi, dan jika terjadi kerusakan maka diusahakan mesin/peralatan tersebut 

dapat dikembalikan pada kondisi yang baik. Peranan dari adanya pemeliharaan akan 

terasa apabila sistem mulai mengalami gangguan atau tidak dapat beroperasi 

(Dervitsiotis, 1981). 

3.3 Jenis - Jenis Sistem Perawatan  

Dalam sistem perawatan terdapat dua kegiatan pokok yang berkaitan dengan 

tindakan perawatan, yaitu (Gasperz, 1992):  

1. Perawatan yang bersifat preventif  

Perawatan ini dimaksudkan untuk menjaga keadaan peralatan sebelum peralatan itu 

menjadi rusak, pada dasarnya yang dilakukan adalah perawatan yang dilakukan untuk 

mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tak terduga dan menentukan keadaan 

yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu 

digunakan dalam proses produksi . Dengan demikian semua fasilitas-fasilitas 

produksi yang mendapatkan perawatan preventif akan terjamin kelancaran kerjanya 
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dan selalu diusahakan dalam kondisi yang siap digunakan untuk setiap proses 

produksi setiap saat . Hal ini memerlukan suatu rencana dan jadwal perawatan yang 

sangat cermat dan rencana yang lebih tepat.  

Perawatan preventif ini sangat penting karena kegunaannya yang sangat efektif 

didalam fasilitas-fasilitas produksi yang termasuk dalam golongan “critical unit “ 

sedangkan ciri-ciri dari fasilitas produksi yang termasuk dalam critical unit ialah 

kerusakan fasilitas atau peralatan tersebut akan : 

 Membahayakan kesehatan atau keselamatan para pekerja  

 Mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan  

 Menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi  

 Harga dari fasilitas tersebut cukup besar dan mahal  

Dalam prakteknya perawatan preventif yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dapat dibedakan lagi sebagai berikut :  

 Perawatan rutin, yaitu aktivitas pemeliharaan dan perawataan yang 

dilakukan secara rutin (setiap hari). Misalnya pembersihan peralatan 

pelumasan oli, pengecekan isi bahan bakar , dan lain sebagainya. 

 Perawatan periodik , yaitu aktivitas pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara periodic atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya 

setiap 100 jam kerja mesin, lalu meningkat setiap 500 jam sekali, dan 

seterusnya. Misalnya pembongkaran silinder, penyetelan katup – katup, 

dan sebagainya .  
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Perawatan preventif akan menguntungkan atau tidak tergantung pada :  

- Distribusi kerusakan pada penjadwalan dan pelaksanaan perawatan preventif harus 

memperlihatkan jenis distribusi dari kerusakan yang ada karena dengan mengetahui 

jenis distribusi kerusakan dapat disusun suatu rencana perawatan yang benar-benar 

tepat sesuai dengan latar belakang mesin tersebut .  

- Hubungan antara waktu perawatan prerventif terhadap waktu perbaikan hendaknya 

diantara kedua waktu ini diadakan keseimbangan dan diusahakan dapat dicapai titik 

maksimal. Jika ternyata jumlah waktu untuk perawatan preventif lebih lama dari 

waktu menyelesaikan kerusakan tiba-tiba, maka tidak ada manfaatnya yang nyata 

untuk mengadakan perawatan preventif. Jadi lebih baik dilakukan perbaikan sampai 

mesin rusak.  

2. Perawatan yang bersifat korektif  

Perawatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki perawatan yang rusak. Pada 

dasarnya aktivitas yang dilakukan adalah pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau 

peralatan. Kegiatan ini sering disebut sebagai kegiatan perbaikan atau reparasi.  

Perawatan korektif dapat juga didefinisikan sebagai perbaikan yang dilakukan karena 

adanya kerusakan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukanya perawatan preventif 

maupun telah dilakukan perawatan preventif tapi sampai pada suatu waktu tertentu 

fasilitas dan peralatan tersebut tetap rusak. Jadi dalam hal ini, kegiatan perawatan 
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sifatnya hanya menunggu sampai terjadi kerusakan, lalu setelah itu diperbaiki atau 

dibetulkan. 

3.4 Kegiatan Dalam Perawatan 

Tugas-tugas atau kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan maintenance adalah 

(Assauri, 2004):  

1. Pemeriksaan (Inspection), yaitu tindakan yang ditujukan terhadap sistem atau 

mesin untuk mengetahui apakah sistem berada pada kondisi yang diinginkan  

2. Servis (Service), yaitu tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi suatu sistem 

yang biasanya telah diatur dalam buku petunjuk pemakaian sistem.  

3. Penggantian komponen (replacement), yaitu tindakan penggantian komponen yang 

dianggap rusak atau tidak memenuhi kondisi yang diinginkan. Tindakan penggantian 

ini mungkin dilakukan secara mendadak atau dengan perencanaan pencegahan 

terlebih dahulu  

4. Repair, yaitu tindakan perbaikan minor yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan 

kecil.  

5. Overhaul, yaitu tindakan perbaikan secara besar-besaran pada suatu mesin secara 

menyeluruh dan biasanya dilakukan di akhir periode tertentu. Overhaul termasuk 

dalam perawatan yang bersifat korektif.  

6. Scouring, yaitu kegiatan membersihkan dan perawatan yang dilakukan untuk 

mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan 
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kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami 

kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi (Pawitro,1975).  

3.5 Tujuan Pemeliharaan 

Menurut Corder (1992) dalam buku Teknik Manajemen Perawatan, tujuan 

pemeliharaan adalah untuk:  

1. Memungkinkan tercapainya mutu produksi dan kepuasan pelanggan melalui 

penyesuaian, pelayanan dan pengoperasian peralatan secara tepat.  

2. Memaksimalkan umur kegunaan dari sistem.  

3. Menjaga agar sistem aman dan mencegah berkembangnya gangguan keamanan  

4. Meminimalkan biaya produksi total yang secara langsung dapat dihubungkan 

dengan service dan perbaikan.  

5. Memaksimalkan produksi dari sumber-sumber sistem yang ada.  

6. Meminimalkan frekuensi dan kuatnya gangguan terhadap proses operasi.  

7. Menyiapkan personel, fasilitas dan metodenya agar mampu mengerjakan tugas-

tugas perawatan. 

Tentunya produktivitas akan lebih besar lagi jika output semakin besar. 

Meningkatkan kualitas. Akan tercipta cost advantage, artinya dengan kualitas yang 

sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. (Gasperz, 2007)  
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3.6 Manfaat Pemeliharaan 

Menurut Ahyari (2002) fungsi pemeliharaan adalah agar dapat 

memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta 

mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi selalu dalam keadaan optimal. 

Manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan ( maintenance) antara lain :  

1. Perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam 

manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang 

menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat.  

2. Mesin dan peralatan produksi di dalam perusahaan akan dapat dipergunakan dalam 

jangka waktu panjang.  

3. Meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka 

tidak akan ada pengerjaan ulang/proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat.  

4. Mengurangi persediaan. Karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus 

disiapkan untuk melakukan produksi ulang.  

5. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya 

kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama 

proses produksi berjalan.  

6. Biaya operasi lebih rendah. Akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan 

persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi 

lebih rendah. Tidak perlu penyimpanan bahan baku dan tidak perlu adanya biaya 

tambahan karena proses pengerjaan ulang.  
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7. Produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus 

produktivitas adalah output/input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih 

besar (dengan catatan output konstan).  

3.6 Pengertian Total Productive Maintenance 

Total Productive Maintenance (TPM) adalah manajemen perusahaan atau “way of 

working” yang dikembangkan sejak tahun 1970 oleh JIPM (Japan Institute of Plant 

Maintenance). Penerapan TPM dimulai di Jepang dan telah menyebar di banyak 

negara, antara lain Amerika Serikat, Eropa, India, China, dan Australia (Hasriyono, 

2009).  

Total Productive Maintenance (TPM) tidak sama seperti departemen 

maintenance yang melakukan perbaikan mesin karena rusak. TPM adalah pilar utama 

untuk membangun lean six sigma. Jika waktu mesin untuk beroperasi (machine 

uptime) tidak dapat diprediksi dan jika kapabilitas proses rendah, kita tidak akan 

mampu memenuhi permintaan pelanggan sehingga operator mesin dapat diibaratkan 

seperti sopir mobil yang harus bertanggung jawab dalam hal perawatan mesin sehari-

hari, seperti menjaga kebersihan mesin, memeriksa dan mengisi atau memberi 

minyak pelumas, dll. TPM terkait langsung dengan bagian produksi, sedangkan 

bagian maintenance berfungsi sebagai pendukung. Beberapa manfaat implementasi 

sistem TPM adalah:  

 Reduksi dalam unplanned downtime  

 Meningkatkan kapasitas produksi  
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 Reduksi biaya perawatan (maintenance cost) dan memperpanjang umur atau 

masa pakai peralatan  

 Operator mesin terlibat akif dalam memaksimumkan kinerja peralatan  

 Menetapkan rencana kebijakan perawatan yang paling baik, termasuk 

preventive maintenance dan predictive maintenance  

 Meningkatkan kualitas produk  

 Meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE).  

3.7 Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan suatu alat ukur penerapan 

TPM guna menjaga perawatan pada kondisi ideal dengan penghapusan six big losses. 

Jika kita menentukan bahwa keefektifan peralatan di pabrik, maka selayaknya kita 

mengasumsikan bahwa peralatan tersebut dapat dioperasikan secara efektif dan 

efisien. Namun metode perhitungan apa yang digunakan untuk meningkatkan tingkat 

efektivitas peralatan dan data apa saja yang menjadi dasar perhitungan tersebut. 

Banyak perusahaan menggunakan istilah “tingkat efektivitas peralatan” namun 

metode perhitungan yang mereka lakukan sangatlah berbeda. Pengukuran OEE 

didasarkan berdasarkan tiga aspek, yaitu availabilty ratio, perfomance ratio, dan, 

quality ratio. 

Setiap perusahaan menginginkan peralatan dapat bekerja secara maksimal, 

tidak ada waktu yang terbuang, tetapi kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah. 

Untuk itu maka pengukuran terhadap Overall Equipment Effectiveness sangatlah 
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diperlukan, batasan penentuan nilai-nilai OEE yang ideal dengan standar industri 

World Class: (Nakajima, 1989) 

Tabel 3.1 Nilai-nilai OEE yang ideal 

Deskripsi Nilai 

Availability >90% 

Performance Efficiency >95% 

Quality Rate >99% 

OEE >85% 

Sumber : JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) 
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Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah sebuah metrik yang berfokus pada 

seberapa efektif suatu operasi produksi dijalankan. Hasil dinyatakan dalam bentuk 

yang bersifat umum sehingga memungkinkan perbandingan antara unit manufaktur di 

industri yang berbeda.  

Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah tingkat keefektifan fasilitas secara 

menyeluruh yang diperoleh dengan memperhitungkan availability, performance 

efficiency dan rate of quality product (Davis, 1995).  

OEE didapatkan melalui persamaan berikut:  

OEE = Availability(%) x Performance Efficiency(%) x Quality Rate(%)  

Berdasarkan penghargaan yang pernah diberikan Japan Institute of Plant 

Maintenance, kondisi ideal OEE yaitu (Nakajima, 1988): 

 Availability > 90% 

 Performance Efficiency > 95% 

 Quality Product > 99% 

Sehingga OEE yang ideal yaitu: 0,90 x 0,95 x 0,99 = 85% 

Terdapat 3 (tiga) elemen produktivitas dan efektivitas peralatan yang bisa diukur 

yaitu availability, performance efficiency dan rate of quality product. 
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Availability 

Availability adalah rasio dari lama waktu suatu mesin pada suatu pabrik 

digunakan terhadap waktu yang ingin digunakan (waktu tersedia). Availability 

merupakan ukuran sejauh mana mesin tersebut bisa berfungsi. 

Availability ratio adalah tingkat efektivitas beroperasinya suatu 

mesin/peralatan. Availability ratio merupakan perbandingan antara waktu operasi dan 

waktu persiapan. Parameter ini menentukan tingkat kesiapan alat yang ada dan bisa 

digunakan. Ketersediaan yang rendah mencerminkan pemeliharaan yang buruk, 

sehingga untuk melakukan perhitungan nilai Availability diperlukan operation time, 

loading time dan downtime. Rumus Availability yaitu: 

 

Keterangan:  

Operation time, yaitu hasil yang didapatkan dari pengurangan loading time dengan 

waktu downtime mesin. 

Downtime mesin, yaitu waktu proses yang seharusnya digunakan mesin tapi karena 

adanya gangguan pada mesin/peralatan mengakibatkan tidak ada output yang 

dihasilkan. Downtime meliputi mesin berhenti beroperasi akibat kerusakan 

mesin/peralatan, penggantian cetakan, pelaksanaan prosedur setup dan adjustment 
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dan lain sebagainya. 

Loading time, yaitu waktu yang tersedia per hari atau perbulan dikurang dengan 

waktu downtime mesin direncanakan. 

Performance Efficiency 

Performance efficiency adalah rasio dari apa yang sebenarnya dengan yang 

seharusnya pada periode tertentu atau bisa dikatakan perbandingan tingkat produksi 

aktual dengan yang diharapkan. 

Menurut Nakajima (1988), performance efficiency adalah hasil perkalian dari 

operation speed rate dan net operation rate, atau rasio kuantitas produk yang 

dihasilkan dikalikan dengan waktu siklus idealnya terhadap waktu yang tersedia 

untuk melakukan proses produksi. Rumus Performance Efficiency yaitu: 

 

Operating speed rate adalah perbandingan antara kecepatan ideal mesin berdasarkan 

kapasitas mesin sebenarnya dengan kecepatan aktual mesin. 
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Net operation time berfungsi menghitung rugi yang diakibatkan oleh minor stoppage 

dan menurunnya kecepatan produksi. Tiga faktor penting yang diperlukan dalam 

menghitung performance efficiency, yaitu: 

 Ideal cycle (waktu siklus ideal). 

 Processed amount (Jumlah produk yang diproses). 

 Operation time (waktu operasi mesin). 

Rate of Quality Product 

Menurut Nakajima (1988), rate of quality product adalah rasio jumlah produk 

yang baik terhadap total produk yang diproses. Rate of Quality Product menunjukkan 

produk yang bisa diterima per total produk yang dihasilkan. Rate of quality product 

ini memperhatikan dua faktor, diantaranya yaitu: 

 Processed amount (jumlah yang diproduksi). 

 Defect amount (jumlah produk yang cacat). 

Rumus Rate of quality product yaitu: 
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BAB IV  

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

Proses produksi di PT. Krakatau posco di lakukan selama 24 jam dalam sehari 

sehingan mesin/alat yang digunakan untuk produksi bekerja selama 24 jam dalam 

sehari. Sedangkan kualitas mesin-mesin dilapangan harus tetap terjaga agar tidak 

berpengaruh terhadap produksi. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data-data yang berkaitan dengan alat/mesin dan sistem perawatan mesin 

yang ada di Departement facility technology (maintenance) data yang di ambil adalah 

data down time record maintenance hopper scale selama bulan desember 2017, data 

hasil produksi desember 2017 dan technical problem report. 

Total Productive Maintenance (TPM) adalah sebuah program perawatan yang 

termasuk didalam nya definisi konsep terbarukan untuk merawat peralatan yang ada 

dan perlengkapan yang dapat dihitung guna mengetahui peformace maintenance. 

Data yang diperlukan dalam penelitian efektifitas mesin hopper scale ini 

adalah data berapa lama mesin beroperasi, data total lama mesin mainetnance, data 

berapa lama mesin mengalami breakdown, data loading time dan total frekuensi 

waktu breakdwon yang dapat dilihat pada laporan harian mesin dan produksi pada 

mesin hopper scale Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017. Selain itu, untuk 

mengetahui kebijakan maintenance yang tepat diperlukan data frekuensi mesin 
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breakdown, data waktu breakdown mesin, data jenis kerusakan, data biaya pekerja, 

dan biaya pergantian part.  

Berikut ini adalah data-data mengenai alat/mesin hopper scale di departemen facility 

maintenance : 

Tabel 4.1 Total Maintenance Hopper Scale 

BULAN 

FREKUENSI 

MAINTENANCE 

JAM 

KERJA 

(JAM) 

TOTAL WAKTU 

MAINTENANCE 

(JAM) 

AGUSTUS 4 24 96 

SEPTEMBER 5 24 120 

OKTOBER 4 24 96 

NOVEMBER 4 24 96 

DESEMBER 5 24 120 

TOTAL MAINTENANCE WAKTU 528 JAM 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

Data diatas diambil dari berapa lama waktu mesin hopper scale maintenance, 

dalam sebulan di PT. Krakatau Posco terdapat beberapa macam waktu perbaikan 

dimana perbaikan itu diantaranya, CB maintenace (maintenance mingguan) dan SD 

maintenance (maintenance bulanan). 
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Tabel 4.2 Total Waktu Breakdown 

 

BULAN 

 

TANGGAL 

WAKTU 

PERBAIKAN 

 

TOTAL 

WAKTU 

(JAM) 

FREKUENSI 

(TW x F) 

TOTAL 

WAKTU 

BREAK 

DOWN 

START FINISH 

Agustus 4 

1 HARI    

09.00 11.00 2 JAM 4 8 

13.00 16.00 3 JAM 4 12 

September 8 
08.30 11.00 

2 JAM 30 

MENIT 
5 

9,6 

13.00 15.00 2 JAM 5 10 

Oktober 

 
6 

09.00  11.00 2 JAM 4 8 

13.00 15.00 2 JAM 4 8 

 

November 
10 

09.00 11.00 2 JAM 5 10 

13.30 16.00 
2 JAM 30 

MENIT 
5 

9,6 

Desember 8 
09.00 11.00 2 JAM 4 8 

13.00 16.00 3 JAM 4 12 

Total Waktu Breakdown 101 jam 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

Suatu mesin tidak ada yang sempurna jikalau kita tidak bisa merawatnya dengan baik 

dan benar, dimana data total waktu breakdown di dapat ketika mesin mengalami 

kerusakan secara tiba-tiba, pihak produksi sendiri meminta perbaikan oleh  

maintenance dalam kurun waktu yang sangat singkat, maka data tersebut didapat 

ketika mesin berhenti secara tiba-tiba. 
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Tabel 4.3 Loading Time 

BULAN HARI WAKTU (JAM) 
WAKTU 

STANDBY  (JAM) 

AGUSTUS 27 24 648 

SEPTEMBER 25 24 600 

OKTOBER 27 24 648 

NOVEMBER 25 24 600 

DESEMBER 26 24 624 

TOTAL LOADING TIME  3120 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

Di PT. Krakatau Posco proses produksi di lakukan selama 24 jam dalam sehari 

dimana pekerja nya nonshift dan pekerja shift, didalam sebulan terdapat 27, 26, dan 

25 hari. 
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Tabel 4.4 Total Frekuensi Waktu Breakdown 

MESIN 

WAKTU PERBAIKAN 

 DETAIL OF SERVICE 

START FINISH 

 

 

HOPPER SCALE 

 

1 DESEMBER 2017 

HOPPER SCALE NOT 

ACCURATE 

08.30 10.00 CLEANING,  

10.00 10.30 
CHEK PLC CABLE 

OVERVIEW 

10.30 11.30 CHEK ISSUE,  

13.00 15.00 
AND CALIBRATIN 

HOPPER SCALE 

15.00 16.00 LOAD CELL BROKEN 

TOTAL WAKTU BREAKDOWN 
6 

 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 

PT. Krakatau Posco terdapat beberapa maintenance diantaranya maintenance 

mingguan, bulanan, pertengahan tahun dan tahunan. Data diatas didapatkan pada 

waktu maintenance tahunan pada bulan Desember. 
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Tabel 4.5 Hasil Produksi 

 

Sumber : Data Perusahaan (2017) 
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Data proses produksi diatas diambil pada bulan desember 2017, untuk mengetahui 

hasil produksi dan jumlah scrap/produk reject selama 1 shift, sehingga perhitungan 

bisa didapat dengan mudah. 

4.2 Pengolahan Data 

Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) menggunakan data dari 

“Enam Kerugian Besar (The Six Big Losses)”,  yaitu : 

1. Availability, yang terdiri dari Breakdown dan Setup/Adjustments 

2. Performance,  yang terdiri dari Small Stops dan Slow Running 

3. Quality, yang terdiri dari Startup Defects dan Production Defect 

1. Availability 

Kita selalu mengharapkan Mesin Produksi kita tersedia saat kita 

memerlukannya. Tetapi kadang-kadang Mesin tersebut tidak dapat beroperasi sesuai 

dengan harapan kita dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan pelanggan. 

Terdapat dua kemungkinan terjadinya ketidaksediaan Mesin Produksi, diantaranya 

adalah : 

- Breakdown 

Yang dimaksud dengan Breakdown adalah kerusakan mesin yang biasanya 

lebih dari 10 menit. Waktu Breakdown (rusak) akan dicatat dalam bentuk “Menit” 

sampai pada Mesin Produksi tersebut dapat beroperasi kembali dalam memproduksi 

unit Produk yang baik. 
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-  Setup / Adjustments 

Yang dimaksud dengan Setup atau Adjustment ini adalah ketidaksediaan 

Mesin Produksi yang dikarenakan pertukaran model atau produk.  

 Lama waktu 1 shift             = 8 jamx60 = 480 menit 

 Waktu istirahat                   = 1 jam = 60 menit 

 Downtime                           = 22 jam 

 Target produksi                  = 22.253 kg 

 Ideal run rate                      = 22 kg/menit 

 Hasil total 1 shift                = 4.772 kg 

 Jumlah scrap/reject            = 880 kg 

Planned Production Time 

Planned Production Time = lama waktu kerja 1 shift – waktu istirahat 

= 480 – 60 

= 420 menit 

Operating Time 

Operating Timze = planned production time – downtime 

= 420 – 22 

= 398 menit 
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Good Product 

Good Product  = hasil total – jumlah reject    

= 4.772 - 880 

= 3.892 kg 

Availability = (Operating Time : Planned Production Time) x 100% 

= (398 : 420) x 100% 

= 0,9476 x 100% 

= 94,76% 

Performance 

Performance = ((Hasil Total : Operating Time) : Ideal Run Rate) x 100% 

= ((4.772 : 398) : 22) x 100% 

=  0,5449 x 100% 

= 54,49% 

Quality 

Quality= (Good Product : Hasil Total) x 100% 

= (3.892 : 4.772) x 100% 

= 0,8155 x 100% 
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= 81,55% 

Jadi, nilai OEE nya adalah: 

OEE  = (Availability x Performance x Quality) x 100% 

= (0,9476 x 0,5449 x 0.8155) x 100% 

= 0,4210 x 100% 

= 42,10% 

Dari perhitungan di atas kita bisa mengetahui bahwa OEE = 42.10% 

memberikan gambaran masih ada ruang untuk improvement sampai skor OEE 

mencapai 85% atau lebih. Fokus improvement ditujukan untuk meningkatkan 

performance peralatan produksi dan mengurangi reject di dalam proses. Jonsson dan 

Lesshammar (1999) menyatakan bahwa kontribusi terbesar OEE adalah sederhana, 

namun tetap komprehensif, mengukur efisiensi internal dan dapat bekerja sebagai 

indikator proses perbaikan berkelanjutan. Kemudian Ljungberg (1998) menambahkan 

bahwa OEE juga merupakan cara efektif menganalisis efisiensi sebuah mesin tunggal 

atau sebuah sistem permesinan terintegrasi (Tangen, 2004, p. 64). Bagaimanapun 

suatu perusahaan menginginkan peralatan produksinya dapat beroperasi 100% tanpa 

ada downtime, pada kinerja 100% tanpa ada speed losses, dengan output 100% tanpa 

ada reject. Dalam kenyataannya, hal ini sangat sulit tapi bukan tidak mungkin hal ini 

dapat dicapai adalah matriks hierarki yang ditemukan oleh Seiichi Nakajima pada 

tahun 1960 yang dapat mengevaluasi dan mengindikasikan seberapa efektif suatu 
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operasi manufaktur dimanfaatkan. Dari hasil perhitungan diatas OEE di atas, maka 

nampak bahwa faktor availability sudah mencapai standar world class, sedangkan 

performance dan quality masih dibawah standar world class, sehingga usulan yang 

diberikan untuk meningkatkan nilai OEE adalah dengan melakukan perbaikan untuk 

meningkatkan nilai Availability dan Performance dengan menggunakan metode 

fishbone dimana faktor–faktor utamanya lebih diprioritaskan. 

Berikut ini merupakan faktor penyebab produktivitas mesin hopper scale yang 

kurang maksimal atau kalibrasi dijelaskan dengan menggunakan fishbone diagram   

 

 

 

 

Gambar 4.1 Fishbone Diagram 

 Dari fishbone diagram diatas dapat di jelaskan bahwa penyebab utama mesin 

hopper scale ini adalah nilai OEE yang tidak memenuhi standar world class sebagai 

akar masalah dipengaruhi oleh beberapa penyebab seperti dari segi manusia yakni 

terbatas nya skill, untuk mengurangi masalah pada settingan awal dan kalibrasi yang 

lama, maka diadakan pelatihan kembali kepada operator, hal ini diharapkan dapat 

menambah wawasan kepada operator, dan meningkatkan kemampuan operator dalam 

melakukan kalibrasi. Dari segi mesin yang menjadi masalah adalah biaya perawatan 

mesin yang mahal, perencanaan dari perawatan yang dilakukan masih belum tertata 

Settingan awal dan kalibrasi

Membutuhkan waktu yang lama

Peralatan Mesin

Lingkungan Manusia

Alat bantu

seadanya

Mesin tidak 

di kalibrasi

Suhu udara panas Skill terbatas
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dengan baik sehingga mesin sulit untuk di kalibrasi, untuk itu mesin harus dilakukan 

proses pemeliharaan, dikembangkan dan dimaksimalkan agar proses produksi dapat 

berjalan maksimal dan produktif, ruang lingkup perawatan mesin dipengaruhi oleh 

adanya sarana di pabrik dan juga SOP terkait yang berlaku. Dari segi lingkungan, 

diluar atau didalam ruangan yang cukup panas. Dari segi peralatan, suka cadang tidak 

diganti tepat waktu karena tidak ada  standar dan tidak ada SOP yang berlaku, alat 

bantu yang memadai dan tidak dirawat dengan baik sehingga mengakibatkan ada nya 

korosi atau berkarat. 

Rencana Tindakan Perbaikan Berdasarkan Fishbone Diagram 

Setelah diidentifikasi dan di ketahui betbagai macam akar permasalahan yang 

menyebabkan mesin lama untuk di kalibrasi berdasarkan 4 parameter, maka alternatif 

solusi perbaikan dapat dilakukan sebagai berikut : 

A. Manusia 

Memberikan pelatihan terhadap operator dan menginformasikan yang tepat 

kepada pihak produksi atau operator tentang kalibrasi mesin serta memperlancar 

hubungan komunikasi antara pihak engineering dan pihak produksi. 

B. Mesin 

Penggantian komponen mesin yang bisa di prediksi menghambat jalannya 

proses produksi kedepannya nanti. Menekankan pada pihak operator dan produksi 

untuk ikut merawat dan mengecek kondisi mesin. 

C. Lingkungan 

Penambahan kipas angin atau pendingin ruangan di sekitar operator 
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D. Peralatan 

Pembuatan alat bantu guna mempermudah operator menyetting mesin setiap 

mesin error atau berhenti. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bedasarkan data yang ada pada bulan Agustus-Desember dapat di simpulkan

bahwa total waktu breakdown terdapat kegiatan pemantauan (monitoring) dan

perawatan (maintenance) terhadap mesin hopper scale di PT. Krakatau Posco,

yaitu 101 jam.

2. Dari fishbone diagram dapat disimpulkan bahwa analisa mesin sangat berpengaruh

terhadap performance sehingga harus lebih ditingkatkan lagi.

3. Dari hasil perhitungan waktu maintainability dan persentase waktu loading time

didapat total nilai OEE yaitu 42.10%, dengan hasil Avaibility 94.76%,

Performance 54.49% dan Quality 81.55%.

5.2 Saran

Hasil total produksi lebih ditingkatkan lagi dan waktu operasi dipersempit,

agar kita bisa mendapatkan efektifitas kerja yang cukup baik.
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