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ABSTRAK 

 

 
Untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan mutu menjadi 

fokus sebuah industri manufaktur. PT. Ultra Prima Abadi menerapkan total 

productive maintenance diharapkan industri mampu menjaga dan memperbaiki 

kinerja mesin guna mencapai efisiensi dan efektifitas. Line 7 memiliki kapasitas 

produksi yang lebih besar dibanding line lainnya, jika terjadi kendala pada line 7 

produksi akan sulit dipenuhi. Karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana kondisi maintenance dan bagaimana tingkat 

efektivitas dari line 7 serta dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk 

meningkatkan efektivitas mesin oven pada line 7. Dengan menggunakan  metode 

Overall Equipment Effectiveness  dan Six Big losses. Setelah dilakukan penelitian, 

diperoleh nilai rata-rata Overall Equipment Efectiveness sebesar 73%. Hasil ini 

masih belum memenuhi standar world class yaitu 85%. Losses terbesar yang 

menyebabkan rendahnya nilai OEE tersebut adalah Equipment Failure Losses 

dengan nilai 48% dan Idling and Minor Stopager Losses dengan nilai 21%. 

Penyebab besarnya Losses terdiri dari factor mesin, manusia, lingkungan, dan 

material. Factor mesin dan manusia merupakan faktor yang paling dominan. 

Untuk mengurangi kerugian tersebut perusahaan harus melakukan pemeliharaan 

sesuai dengan jadwal maintenance yang sudah ada. Devisi maintenance harus 

melakuakan diskusi untuk membuat jadwal antara kegiatan maintenance dan 

produksi. Perusahaan juga memberi pemahaman target produksi kepada pekerja 

guna membangun motivasi pekerja. Kemudian perusahaan harus lebih 

memperhatikan kenyamanan operator dalam bekerja sehingga kelelahan bisa 

dikurangi. 

 

Kata kunci: Overall Equipment Effectiveness, Six Big Losses, Equipment Failure 

Losses, Idling and Minor Stopager Losses,  Pemeliharaan, Line Produksi,  
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ABSTRACT 

 

 

To increase productivity and maintain quality is the focus of a 

manufacturing industry. PT. XYZ  has implemented total productive 

maintenance, it is expected that the industry will be able to maintain and improve 

the performance of the engine in order to achive efficiency and effectiveness. 

Line 7 has a greater production capacity than other lines, if there  has an 

obstacles on line 7 then the production will be difficult to fulfill. Because of that 

this research it was conducted which aim for knowing how about the condition of 

maintenance and the efectivity rate from line 7 and also can give the right 

recommendation to increase effectivity of oven on line 7. By using the Overall 

Equipment Effectiveness and Six Big Losses methods. After doing this research, 

obtained average value Overall Equipment Effectiveness is 73%. This result still 

does not meet the world class standard which is 85%. The biggest Losses that 

cause this low of OEE value is Equipment Failure with a value of 48% and the 

Idling and Minor Stopager Losses with a value of 21%. Causes of the magnitude 

of Losses are from machine, humans, environmental, and material factors. 

Machine and humans factors are the most dominant. To reduce this losses the 

company must be carry out maintenance in accordance with the existing 

maintenance schedule. The maintenance division must be conduct discussions to 

make a schedule between maintenance and production activities. The company 

also provides understanding of production targets to workers in order to build 

motivation for they are. And then the company must pay more attention to the 

operator’s comfort at work so that fatigue can be reduced.  

 

Keywords: Overall Equipment Effectiveness, Six Big Losses, Equipment 

Failure Losses, Idling and Minor Stopager Losses, Maintenance, Production 

Lines. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era pasar bebas saat ini membuat persaingan industri semakin ketat dan 

kompetitif. Tidak hanya persaingan harga tetapi persaingan kualitas menjadi nilai 

unggul antar industri. Industri harus menjaga kualitas tanpa melupakan kuantiti 

produk yang dihasilkan. Produk merupakan hasil utama dari suatu proses produksi 

yang membentuk suatu sistem proses produksi. Sistem proses produksi terdiri dari 

input, proses operasi, dan output. Agar semua berjalan maksimal dan efisien 

industri harus memperhatikan tenaga kerja, bahan baku dan mesin yang 

digunakan. 

Kelancaran proses produksi membutuhkan dukungan mesin–mesin dan  

peralatan yang baik. Kesiapan mesin produksi menjadi hal pokok untuk kegiatan 

produksi, dengan mesin yang baik produk yang dihasilkan akan sesauai dengan 

standar kualitas dan target yang ditetapkan. Namun seringkali yang terjadi adalah 

kelalaian dalam pemeliharaan mesin, pemeliharaan baru dilakukan apabila 

kerusakan telah terjadi ketika produksi yang menyebabkan pemborosan.  

Industri kebanyakan menggunakan mesin-mesin yang usianya belasan-

puluhan tahun. Untuk menjaga mesin berjalan sesuai dengan fungsinya maka 

harus dilakukan pemeliharaan. Mesin-mesin produksi yang sudah tua adalah salah 

satu penyebab utama tingginya downtime akibat kerusakan mesin yang terjadi 

saat produksi berlangsung. Tingginya downtime pada mesin merupakan masalah 

yang rata-rata dihadapi perusahaan sekarang ini. Kondisi ini tentu akan 

mengakibatkan proses produksi pada perusahaan menjadi tidak efisien. 
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Maintenance atau pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang 

sama dengan keadaan awalnya. Maintenance juga dilakukan untuk menjaga 

peralatan tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh penggunanya.  

PT. UPA menggunakan sistem produksi berurutan, jika terjadi masalah 

pada salah satu mesin, kegiatan produksi akan terganggu secara keseluruhan dan 

menyebabkan tidak tercapainya target produksi.  

Dalam melakukan pemeliharaan PT. UPA mengunakan metode Total 

Productive Maintenance , tetapi hasil pemeliharaan tersebut belum maksimal, 

karena TPM yang dilakukan baru dijalankan dan belum mendapatkan evaluasi, 

berikut downtime yang didapatkan pada bulan Juni 2018 pada saat itu telah 

dilaksanakan overhoule pada mesin oven :  

 

Gambar 1.1 Presentasi Downtime Bulan Juni 

Gambar diatas menjelaskan bahwa pemeliharaan yang lakukan belum 

maksimal atau tidak memenuhi standar nilai downtime mesin, sehingga wajar jika 

produksi tidak mencapai targetnya. PT. UPA memiliki targer downtime sebesar 

1%/hari, Tetapi jika dilihat dari tabel diatas masih melampaui batas maksimal 

persentasi. Menandakan penerapan dari program Total Productive Maintanance 
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belum bisa dinyatakan berhasil. Untuk  menganalisa keefektifitasan mesin  dengan 

menggunakan metode Overall Equi pment Effectiveness (OEE) yang digunakan 

sebagai alat untuk mengukur kinerja dari sistem produksi (Ansori, 2013).  Maka 

dari itu, penulis melakukan penelitian penyebab tingginya downtime dengan 

mengukur kinerja mesin dengan metode OEE (overall equipment effectiveness) 

selain itu juga untuk memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi 

melalui analisa perhitungan Six Big Losses serta mengungkap akar penyebab 

masalah  dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Seperti uraian diatas pada latar belakang pokok masalah ialah : 

1. Apakah kinerja mesin sesuai standar OEE (overall equipment 

effectiveness)? 

2. Mengetahui 2 Losses yang menyebabkan turunnya kinerja mesin ? 

3. Mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan keefektifan mesin – 

mesin di PT.UPA ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pemeliharaan mesin atau maintenance amatlah penting bagi proses  

produksi maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk : 

1. Mengetahui kinerja mesin menggunkan metode OEE (overall equipment 

effectiveness). 

2. Mengetahui losses yang menurunkan kinerja mesin dengan metode Six Big 

Losses. 

3. Memberikan rekomendasi cara peningkatan efektifitas mesin dengan 

menggunakan peta sebab akibat dan FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis).  
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih terarah dalam kesesuaian permasalahan proses pemeliharaan 

mesin atau maintenance, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Pada jenis pemeliharaan pencegahan atau preventif. 

2. Penelitian dilakukan pada mesin oven divisi wafer line 7  

3. Aspek teknis dan biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tidak 

termasuk dalam pembahasan . 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dapat diuraian sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar bekakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan 

sistematika penelitian. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang berisi konsep dasar 

pemikiran, penelitian tedahulu dan kerangka pemikiran  

sebagai pendukung dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tahap-tahap penelitian mulai dari jenis 

penelitian, jenis data & informasi, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan dan analisa data dan langkah-

langkah penelitian.  
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 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini merupahan hasil penelitian yang berisikan 

data-data yang diperlukan dan pengolahan data yang ada 

dan sesuai untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. 

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan hasil pegolah data dan 

pembuktian seberapa besar pengaruh pengembangan dalam 

mesin setelah maintenance. 

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupkam rangkuman dari hasil penelitian yang 

diperoleh dan merupakan gambaran secara keseluruhan 

mengenai data yang ada, serta memberikan saran-saran 

sebagai upaya keberhasilan maintenance. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Konsep & Teori 

2.1.1  Total Productive maintenance 

Total Productive Maintenance (TPM) Merupakan suatu sistem pemeliharaan 

mesin yang melibatkan semua element, dimulai dari manajemen puncak sampai 

karyawan di lini depan, dari operator produksi, pengembang,  pemasaran dan 

administrasi. Operator tidak hanya menjalankan mesin, tetapi juga merawat mesin. 

Total Productive Maintenance sebagai suatu pendekatan yang inovatif dalam 

maintenance dengan cara mengoptimasi keefektifan peralatan, mengurangi bahkan 

menghilangkan kerusakan mendadak (breakdown) dan melakukan pemeliharaan 

mandiri oleh operator. (Prabowo, 2015)  

Total Productive Maintenance berfungsi untuk memelihara mesin dan 

peralatannya agar selalu dalam kondisi prima. Untuk memenuhi tujuan ini, 

diperlukan maintenance yang prefentif dan prediktif. Dengan mengaplikasikan 

prinsip TPM dapat meminimalisir kerusakan pada mesin. Masalah yang umum 

terjadi pada mesin misalnya kotor, mur dan baut hilang, oli jarang diganti, 

kebocoran, bunyi-bunyi tak normal, getaran berlebihan. 

Prinsip TPM mengatakan bahwa operator harus mampu melakukan 

pemeliharaan dan perbaikan ringan apabila terjadi masalah pada mesin. Operator 

harus memiliki sedikit keterampilan maintenance. Biasanya disediakan pula peralan 

ringan untuk perawatan dan perbaikan. Sehingga  masalah pada mesin dapat segera 
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diatasi sebelum masalah bertambah kompleks. Ketergantungan pada staf 

maintenance dapat dikurangi, sehingga maintenance hanya fokus menangani 

masalah yang lebih besar saja. 

Untuk pernerapan TPM di PT. Ultra Prima Abadi unit produksi dan 

maintenance harus bekerja bersamaan. Penerapannya melibatkan seluruh karyawan 

dalam melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan bertujuan meningkatkan 

produktifitas. Indikator kesuksesan implementasi TPM diukur dengan OEE (Overall 

Equipment Effectiveness) dan parameternya mencakup berbagai jenis kerugian 

(losses) yang terjadi seperti downtime, changeover, speed loss (perlambatan mesin), 

idle (mesin menganggur), stoppages (mesin berhenti), startup (mesin 

dinyalakan/diaktifkan), defect (cacat) dan rework (pengerjaan ulang). 

 

2.1.2 Pilar Total Productive Maintenance 

Implementasi pada Total Productive Maintenance dapat diterapkan melalui 8 

pilar yang harus dikerjakan oleh seluruh elemen diperusahaan demi keberhasilan 

pelaksanaan TMP, berikut penjelasan 8 pilar tersebut :  

 

Gambar 2.1 Pilar TPM Sumber : (Gohil, 2012 ; Prabowo, 2015) 

http://shiftindonesia.com/memahami-overall-equipment-effectiveness-oee/
http://shiftindonesia.com/kalkulasi-oee-dan-teep/
http://shiftindonesia.com/kalkulasi-oee-dan-teep/
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1. Autonomous Maintenance 

Autonomous Maintenance memberikan tanggung jawab pemeliharaan rutin 

kepada operator seperti pembersihan mesin, pengecekan kelengkapan dan 

fungsi pada mesin, dan inspeksi mesin dengan merasakan gertaran dan bunyi-

bunyi. Dengan demikian, operator atau pekerja yang bersangkutan memiliki 

rasa kepemilikan yang tinggi, meningkatan pengetahuan pekerja terhadap 

peralatan yang digunakannya. Dengan Pilar Autonomous Maintenance, mesin 

dan peralatan produksi dapat dipastikan bersih dan terpelihara dengan baik 

serta dapat mendentifikasikan potensi kerusakan sebelum terjadinya kerusakan 

yang lebih parah. 

2. Planned Maintenance 

Pilar Planned Maintenance menjadwalkan tugas pemeliharaan berdasarkan 

tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi atau tingkat kerusakan yang 

diprediksikan. Jika tidak ada jadwal produksi kepala line akan menuliskan 

daftar kerusakan mesin dan tim maintenance akan melakukan penggantian part, 

melakukan pemeriksaan dan setting. Dengan planned maintenance, kita dapat 

mengurangi kerusakan yang terjadi secara mendadak serta dapat lebih baik 

mengendalikan tingkat kerusakan komponen. 

3. Quality Maintenance 

Pilar Quality Maintenance membahas tentang masalah kualitas dengan 

memastikan peralatan atau mesin produksi dapat mendeteksi dan mencegah 

kesalahan selama produksi berlangsung. Dengan kemampuan mendeteksi 

kesalahan ini, proses produksi menjadi cukup handal dalam menghasilkan 

produk sesuai dengan spesifikasi pada pertama kalinya. Dengan demikian, 

tingkat kegagalan produk akan terkendali dan biaya produksi pun menjadi 

semakin rendah. 
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4. Focused Improvement  

Membentuk kelompok kerja untuk secara proaktif mengidentifikasikan mesin 

atau peralatan kerja yang bermasalah dan memberikan solusi atau usulan-

usulan perbaikan. Kelompok kerja dalam melakukan Focused Improvement 

juga bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang bertalenta dalam mendukung 

kinerja perusahaan untuk mencapai targetnya. 

5. Early Equipment Management 

Early Equipment Management merupakan pilar TPM yang menggunakan 

kumpulan pengalaman dari kegiatan perbaikan dan pemeliharaan sebelumnya 

untuk memastikan mesin baru dapat mencapai kinerja yang optimal. Tujuan 

dari pilar ini agar mesin atau peralatan produksi baru dapat mencapai kinerja 

yang optimal pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini dilakukan karena 

mesin baru membutuhkan penyesuaian produksi pada standar yang diingkan 

perusahaan. 

6. Training dan Education 

Pilar Training dan Education ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan 

pengetahuan saat menerapkan TPM (Total Productive 

Maintenance).  Kurangnya pengetahuan terhadap alat atau mesin yang 

dipakainya dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan tersebut dan 

menyebabkan rendahnya produktivitas kerja yang akhirnya merugikan 

perusahaan. Dengan memberikan training dan catatan pada mesin diharapkan 

operator atau team engineering dapat belajar dan mengaplikasikan langsung 

pada kerusakan atau hanya sekedar melakukan pemeliharaan pada mesin atau 

peralatan. 
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7. Safety, Health and Environment 

Pekerja harus mampu menjalankan fungsinya dalam lingkungan yang aman 

dan sehat. Dalam Pilar ini, Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan 

Lingkungan yang aman dan sehat serta bebas dari kondisi berbahaya. Seperti 

penyediaan alat pelindung diri. Tujuan Pilar ini adalah mencapai target Tempat 

kerja yang “Accident Free” (Tempat Kerja yang bebas dari segala kecelakaan).  

8. TPM in Administration 

Selanjutnya Pilar dalam TPM adalah menyebarkan konsep TPM ke dalam 

fungsi Administrasi. Dengan demikian, tujuan pilar TPM ini agar semua pihak 

dalam organisasi (perusahaan) memiliki konsep dan persepsi yang sama 

termasuk staff administrasi (perencanaan, pembelian, dan keuangan). 

 

2.1.3 Pelaksanaan 5R 

Dalam pelaksanaan TPM dilandasi oleh semangat 5S/5R/5P. 5S merupakan 

suatu budaya bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja secara benar 

sehingga dapat menciptakan kemudahan dalam bekerja. (Prabowo, 2015). 

Membangun kebiasaan atau budaya pada perusahaan tidaklah mudah, dibutuhkan 

peraturan dan pelatihan untuk keberhasilan menjalakan budaya yang diinginkan 

perusahaan. Setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang 

selalu bersih, rapi, dan masing–masing orang mempunyai konsistensi dan disiplin 

diri, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisiensi dan produktifitas yang 

tinggi di perusahaan. Namun pada kenyataannya kondisi ini sulit terjadi di setiap 

perusahaan. Banyak perusahaan yang seringkali mengeluh begitu sulitnya dan 

banyak membuang waktu hanya untuk mencari data dan atau sarana yang lupa 

penempatannya. Tidak hanya itu, seringkali kita kurang nyaman dengan kondisi 

berkas kerja yang berantakan dan tidak jarang memicu kondisi emosional kita. 
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Beberapa permasalahan tersebut diatas dapat kita atasi dengan melakukan 

penerapan program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin). Program tersebut 

merupakan konsep dari Jepang yaitu 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). 

Budaya 5R diterapkan karena terjadi ketidakteraturan penempatan tools, kebersihan 

yang kurang di tempat kerja. (Osada, 2011) menyatakan bahwa program 5R 

diharapkan menghilangkan pemborosan yang ada mampu meminimalkan sehingga 

meningkatkan produktivitas dan efektivitas perusahaan. Selain itu, diharapkan 

dengan penerapan budaya 5R dapat meningkatkan keamanan produk sehingga aman 

bagi konsumen. Berikut penerapan 5R pada industri menurut (Rachmawati, 2018) : 

Pelaksanaan ringkas adalah semua item yang ada di area kerja sudah terpilah 

dan diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi pemakaiannya. Item yang berstatus 

"ragu-ragu" ditempatkan terkumpul pada salah satu bagian area dan diberi batas yang 

jelas terpisah dari area kerja.Area kerja sudah tidak menyimpan item yang "tidak 

diperlukan". Pimpinan unit kerja memberikan teladan 5R dengan cara melakukan 

briefing pada awal dan akhir shift. Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersedia 

dan jelas penempatannya contohnya penempatan APAR dan Kotak P3K yang sesuai 

dengan peraturan perundangan. bahwa pada prinsipnya unsur ringkas (seiri) dalam 

budaya kerja memiliki tujuan salah satunya adalah mewujudkan lingkungan kerja 

yang efektif dan efisien, sehingga proses produksi & pendistribusian barang produk 

olahan dapat berjalan dengan lancar.  

Pelaksanaan rapi adalah terdapat peta area yang digambarkan dengan 

visualisasi warna dan terpasang yang mudah diketahui di setiap bagian. Penggunaan 

standar nama untuk semua item, area, tempat simpan dan alat angkut. Tata letak 

penyimpanan sudah mempertimbangkan frekuensi pemakaian dan volume item. Hal 

ini, sejalan pernyataan (Pramono, 2008) bahwa pelaksanaan rapi berpedoman pada 

penataan bahan-bahan baku harus tertata rapi pada rak-rak atau lokasi yang telah 
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tersedia. Lokasi yang semestinya berarti diletakkan bersama dengan material yang 

sejenis.  

Pelaksanaan resik adalah alat dan sarana kebersihan tersedia dan ditentukan 

penempatannya.Lantai bersih, tidak ada sampah, genangan air, tumpukan debu dan 

lain-lain. Hal ini sesuai dengan (Hariyadi, 2014) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa prinsip seiso (resik) dapat diimplementasikan dengan cara melakukan tugas 

kebersihan setiap harinya di gudang tempat produksi bahan baku maupun alat-alat 

kerja yang lainnya. Dengan cara yang sama yaitu menyediakan tempat khusus untuk 

memisahkan barang-barang sisa baik produksi maupun yang lainnya mampu menjadi 

salah satu solusi untuk mengatasi masalah kebersihan yang ada. Selain itu, 

(Suwondo, 2012) menjelaskan bahwa beberapa keuntungan dalam penerapan resik 

adalah kondisi kerja lebih nyaman serta ceria, karyawan terus menghasilkan ide yang 

kreatif dan aman di tempat kerja. 

Pelaksanaan rawat adalah terdapat aturan penyimpanan dan dipatuhi oleh 

karyawan baik dokumen maupun barang. Sumber masalah kekotoran ditanggulangi. 

Pelaksanaan rajin adalah semua karyawan di area ini telah memakai seragam dan 

atribut kerja sesuai dengan ketentuan.Mematuhi semua aturan keselamatan sesuai 

standar di area masingmasing (sesuai dengan rambu/standar/aturan yang berlaku). 

Tujuan utama dari konsep rajin adalah menjamin keberhasilan dari kontinuitas 

program 5S sebagai suatu disiplin. 

Adapun manfaat penerapan budaya 5R (5S) di tempat kerja antara lain : 

1. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih 

efisien. 

2. Meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi 

luas/lapang. 

3. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang 

bagus/baik. 

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-bahaya-dan-faktor-faktor.html
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4. Menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di 

tempat kerja 

2.1.4 Pemeliharaan dan Perawatan 

Pengertian pemeliharaan ialah suatu tindakan yang dilakukan pada sebuah alat 

ataupun produk supaya alat atau produk tersebut tak mengalami kerusakan, tindakan 

tersebut meliputi penyetelan, pelumasan, pemeriksaan pelumas, serta mengganti 

spare part yang sudah tak layak pakai. Sedangkan untuk pengertian dari 

pemeliharaan ialah tindakan perbaikan yang dilakukan pada sebuah alat yang sudah 

mengalami kerusakan supaya alat yang rusak tersebut bisa dipergunakan kembali. 

Sehingga bisa dikatakan pemeliharaan dilakukan sebelum suatu alat atau mesin 

mengalami kerusakan dan mencegah terjadinya kerusakan, sedangkan pemeliharaan 

yaitu dilakukan setelah suatu alat mengalami kerusakan (perbaikan).  

Aktifitas pemeliharaan (maintenance) sangat diperlukan karena: 

1. Setiap peralatan mempunyai umur penggunaan (useful life).suatu saat dapat 

mengalami kegagalan/kerusakan. 

2. Kita tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan peralatan akan mengalami 

kerusakan (failure) 

3. Manusia selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan dengan 

melakukan pemeliharaan 

 

Pemeliharaan (maintenance) berperang penting dalam kegiatan produksi dari 

suatu perusahaan yang menyangkut kelancaran atau kemacetan produksi, volume 

produksi, serta agar produk dapat diproduksi dan diterima konsumen tepat pada 

waktunya (tidak terlambat) dan menjaga agar tidak terdapat sumber daya kerja 

(mesin dan karyawan) yang menganggur karena kerusakan (downtime) pada mesin 

sewaktu proses produksi sehingga dapat meminimalkan biaya kehilangan produksi 

atau bila mungkin biaya tersebut dapat dihilangkan. 
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Dengan demikian, pemeliharaan memiliki fungsi yang sama pentingnya 

dengan fungsi-fungsi lain dari suatu perusahaan. Karena pentingnya aktivitas 

pemeliharaan maka diperlukan perencanaan yang matang untuk menjalankannya, 

sehingga terhentinya proses produksi akibat rusak dapat dikurangi seminimum 

mungkin. 

Pemeliharaan yang baik akan mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat, 

kebutuhan konsumen dapat terpengaruhi tepat waktu, serta nilai investasi yang 

dialokasikan untuk peralatan dan mesin dapat diminimalkan. Selain itu pemeliharaan 

yang baik juga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan 

mengurangi waste yang berarti mengurangi ongkos produksi. 

Sedangkan manajemen pemeliharaan (maintenance management) adalah 

pengorganisasian perwatan untuk memberikan pandangan umum mengenai 

pemeliharaan fasilitas produksi. Manajemen pemeliharaan adalah pengelolaan 

peralatan dan mesin-mesin siap pakai (ready to use). Dalam usaha menjaga agar 

setiap penggunaan peralatan dan mesin secara kontinu dapat berproduksi, diperlukan 

kegiatan pemeliharaan sebagai berikut: 

a. Secara kontinu melakukan pengecekan (inspection) 

b. Secara kontinu melakukan pelumasan (lubricating) 

c. Secara kontinu melakukan pengecekan (reparation) 

d. Melakukan penggantian spare part, disertai penyesuaian relibilitas. 

 

2.1.5 Tujuan Pemeliharaan (Maintenance) 

Menurut (Daryus, 2008) dalam bukunya manajemen pemeliharaan mesin 

Tujuan pemeliharaan yang utama dapat didefenisikan sebagai berikut: 

1. Untuk memperpanjang kegunaan asset. 

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 

produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. 
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3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan 

dalam keadaan darurat setiap waktu. 

4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

 

2.1.6 Faktor-faktor Yang Diperhatikan Dalam Perencanaan Pemeliharaan 

a. Ruang lingkup pekerjaan. 

Untuk tindakan yang tepat, pekerjaan yang dilakukan perlu diberi petunjuk 

atau pengarahan yang lengkap dan jelas. Pengadaan gambar-gambar atau 

skema dapat membantu dalam melakukan pekerjaan. 

b. Lokasi pekerjaan. 

Lokasi pekerjaan yang tepat dimana tugas dilakukan, merupakan informasi 

yang mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Penunjukan lokasi akan mudah 

dengan memberi kode tertentu, misalnya nomor gedung, nomor departemen 

dllsb.  

c. Prioritas pekerjaan. 

Prioritas pekerjaan harus dikontrol sehingga pekerjaan dilakukan sesuai 

dengan urutan yang benar. Jika suatu mesin mempunyai peranan penting, maka 

perlu memberi mesin tersebut prioritas utama. 

d. Metode yang digunakan. 

“Membeli kemudian memasang” sangat berbeda artinya dengan “membuat 

kemudian memasang”. Meskipun banyak pekerjaan bisa dilakukan dengan 

berbagai cara, namun akan lebih baik jika penyelesaian pekerjaan tersebut 

dilakukan dengan metode yang sesuai dengan keahlian yang dipunyai. 
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e. Kebutuhan material. 

Apabila ruang lingkup dan metode kerja yang digunakan telah ditentukan, 

maka biasa diikuti dengan adanya kebutuhan material. Material yang 

dibutuhkan ini harus selalu tersedia. 

f. Kebutuhan alat perkakas. 

Sebaiknya alat yang khusus perlu diberi tanda pengenal agar mudah 

penyediaannya bila akan digunakan. Kunci momen, dongkrak adalah termasuk 

alat-alat khusus yang perlu ditentukan kebutuhannya. 

g. Kebutuhan keahlian. 

Keahlian yang dimiliki seorang pekerja akan memudahkan dia bekerja. 

h. Kebutuhan tenaga kerja. 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan harus 

ditentukan untuk setiap jenis keahlian. Hal ini berguna dalam ketetapan 

pengawasannya. 

2.1.7 Hubungan Pemeliharan dengan Proses Produksi  

Pemeliharaan menyangkut juga terhadap proses produksi sehari-hari dalam 

menjaga agar seluruh fasilitas dan peralatan perusahaan tetap berada pada kondisi 

yang baik dan siap selalu untuk digunakan. Kegiatan hendaknya tidak mengganggu 

jadwal produksi. 

Agar proses produksi berjalan dengan lancar, maka kegiatan pemeliharaan yang 

harus dijaga dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah peralatan dan perbaikan para pekerja bagian 

pemeliharaan, dengan demikian akan di dapat waktu rata-rata kerusakan dari 
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mesin yang lebih kecil, Menggunakan pemeliharaan pencegahan, karena 

dengan cara ini dapat mengganti parts yang sudah dalam keadaan kritis 

sebelum rusak,  

2. Diadakannya suatu cadangan di dalam suatu sistem produksi pada tingkat 

kritis, sehingga mempunyai suatu tempat parallel apabila terjadi kerusakan 

mendadak. Dengan adanya suku cadangan ini, tentu akan berarti adanya 

kelebihan kapasitas terutama untuk tingkat kritis tersebut, sehingga jika ada 

mesin yang mengalami kerusakan, perusahaan dapat berjalan terus tanpa 

menimbulkan adanya kerugian karena mesin-mesin menganggur,  

3. Usaha-usaha untuk menjadikan para pekerja di bidang pemeliharaan ini 

sebagai suatu komponen dari mesin-mesin yang ada, dan untuk menjadikan 

mesin tersebut sebagai suatu komponen dari suatu sistem produksi secara 

keseluruhan, 

4. Mengadakan percobaan untuk menghubungkan tingkat-tingkat sistem 

produksi lebih cermat dengan cara mengadakan suatu persediaan cadangan 

diantara berbagai tingkat produksi yang ada, sehingga terdapat keadaan 

dimana masing-masing tingkat tersebut tidak akan sangat tergantung dari 

tingkat sebelumnya.  

2.1.8       Penyebab Breakdown  

Breakdown pada mesin dan peralatan produksi biasanya disebabkan oleh 

beberapa faktor sebagai berikut: 

a) Gesekan, umur mesin, keloggaran, kebocoran. 

b) Debu, kotoran, bahan baku. 

c) Karat, perubahan bentuk, cacat, retak. 

d) Suhu, getaran, dan faktor kimia. 

e) Kelemahan rancangan. 

f) Kurang pemeliharaan pencegahan. 
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g) Kesalahan operasional. 

h) Pengatasan sementara sebelumnya tidak sempurna. 

i) Kualitas sparepart (komponen) yang rendah. 

j) Dan faktor-faktor lainnya. 

 

2.1.9     Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

Overall equipment effectiveness (OEE) sebagai statistik pengukuran efisiensi 

mesin, itu adalah metrik kunci dari TPM. Persentase OEE yang benar biasanya 

menunjukkan apakah mesin berjalan pada kapasitas optimal dan menghasilkan 

kualitas output atau mengalami downtime yang tidak perlu. Ini adalah sebuah 

indikator komprehensif dari kondisi tanaman yang digunakan waktu operasi akun, 

kinerja dan kualitas. Itu bisa digunakan untuk menilai efisiensi yang digunakan 

pabrik untuk menambah nilai.  

Sebagian besar perusahaan memiliki semacam sistem pengukur pada mereka 

peralatan yang mengukur jumlah seperti waktu, unit diproduksi, dan kadang-kadang 

bahkan kecepatan produksi. Ini adalah parameter yang tepat untuk dipantau jika 

fokusnya hanya pada apa yang keluar dari mesin. TPM mengambil sedikit 

pendekatan yang berbeda. Selain apa yang keluar dari mesin, fokusnya juga pada apa 

yang bisa keluar, dan di mana hilangnya efektivitas terjadi. Overall equipment 

effectiveness (OEE) menawarkan pengukuran yang sederhana namun kuat alat untuk 

menggali informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. 
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Gambar 2.2 Overall Equipment Effectiveness (Prabowo, 2015) 

 

OEE merupakan ukuran menyeluruh yang mengindentifikasikan tingkat 

produktifitas 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 jaminan peningkatan produktivitas 

penggunaan mesin / peralatan.  

Formula matematis dari OEE (overall equipment effectiveness) dirumuskan 

sebagai berikut:  

OEE = Avaibility x Performance effeciency x Rate of quality product x 100% [1] 

Kondisi operasi mesin / peralatan produksi tidak akan akurat ditunjukkan jika 

hanya didasari oleh perhitungan satu faktor saja, misalnya performance efficiency 
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saja. Dari enam yang ada pada six big losses harus diikutkan dalam perhitungan 

OEE kemudian kondisi aktual dari mesin / peralatan dapat dilihat secara akurat.  

1. Availability Ratio  

Availability merupakan rasio operation time terdapat waktu loading time-nya.  

Sehingga dapat menghitung availability mesin dibutuhkan nilai dari:  

a. Operation time 

b. Loading time  

c. Downtime  

Nialai availability dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Availabitity Ratio = 
                       

            
 x 100%  [2] 

  

Loading time adalah waktu yang tersedia (availability) per hari atau per bulan 

dikurang dengan waktu downtime mesin direncanakan (planned downtime).  

Loading time = Total availability – Planned Downtime [3]  

Planned downtime adalah jumlah waktu downtime mesin untuk pemeliharaan 

(scheduled maintenance) atau kegiatan manajemen lainnya. Operation time 

merupakan hasil pengurangan loading time dengan waktu downtime mesin 

(nonoperation time) dengan kata lain operation time adalah waktu operasi tersedia 

(availability time) setelah waktu downtime mesin dikeluarkan dari total availability 

yang direncanakan. Downtime mesin adalah waktu proses seharusnya digunakan 

mesin akan tetapi karena adanya gangguan pada mesin / peralatan (equipment 

failures) mengakibatkan tidak ada output yang dihasilkan. Downtime meliputi mesin 

berhenti beroperasi akibat kerusakan mesin / peralatan, penggantian cetakan (dies), 

pelaksanaan prosedur setup dan adjesment dan lain – lainnya.  
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2. Performance Efficiency   

Performance Effeciency Ratio merupakan suatu ratio yang menggambarkan 

kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan barang. Terdapat tiga faktor yang 

dibutuhkan untuk menghitung Performance Effeciency Ratio yaitu:  

a. Ideal cycle time  

b. Processed amount  

c. Operation time  

Formula pengukuran rasio ini adalah: 

Performance Ratio = 
                                    

              
 x 100% [4] 

 

3. Rate Of Quality Product   

Rate of quality product adalah rasio jumlah produk yang lebih baik terhadap 

jumlah total produk yang diproses. Jadi rate of quality product adalah hasil 

perhitungan dengan menggunakan dua faktor berikut:  

a. Processed amount (jumlah produk yang diproses).  

b. Defect amount (jumlah produk cacat).   

 

Rate of quality product dapat dihitung sebagai berikut :   

Quality Ratio = 
                                

                
 x 100% [8] 
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2.1.10  Enam Kerugian Utama (Six Big Losses)  

Dalam perusahaan ada beberapa kerugian dalam perusahaan yang terkait 

dengan peralatan, yang biasa disebut Six Big Losses. Adapun six big losses adalah 

sebagai berikut yang digolongkan menjadi 3 macam : (Prabowo, 2015)  

1. Downtime Losses   

Breakdown losses/Equipment failure yaitu kerusakan mesin/peralatan yang 

tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan karena menimbulkan 

penurunan output,waktu yang sia-sia, atau reject dari barang produksi. Yang dapat 

digolongkan sebagai equipment failure antara lain: kerugian akibat gangguan 

(Downtime), menunggu faktor pedukung, tidak ada operator, pergantian shift.  

Set-Up and adjustmen losses yaitu kerugian Set-up dan Adjustment adalah 

kerugian yang ditimbulkan karena kegiatan set-up termasuk penyesuaian untuk 

mengganti suatu jenis produk berikutya untuk proses produksi berikutnya. Yang 

termasuk di dalamnya adalah set-up material di mesin, material shortages, operator 

shortages, major adjustment, dan warm-up time.  

2. Speed Losses   

Idling and minor stoppages losses yaitu kerugian karena kejadian berhentinya 

mesin sejenak, kemacetan mesin,idle time mesin. Kerugian ini umumnya memakan 

waktu yang singkat serta tidak membutuhkan personal maintenance.  

Redused speed losses adalah kerugian yang timbul karena kecepatan aktual 

proses berada di bawah kecepatan optimal dari mesin.  Sehingga hal ini 

menyebabkan proses produksi tidak berjalan dengan optimal. 

  

3. Defect losses  

Process defect adalah Kerugian yang timbul karena adanya produk yang cacat. 

Kecacatan produk menimbulkan kerugian material, pengurangan jumlah produksi, 
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peningkatan limbahproduksi, dan penambahan waktu apabila dilakukan pengerjaan 

ulang pada produk yang cacat tersebut.   

Reduce yield Loses/Start–up losses adalah Kerugian waktu dan material yang 

timbul selama proses produksi karena factor keadaan operasi yang tidak stabil, tidak 

tepatnya penanganan dan pemasangan mesin, ketidaktahuan operator pada proses 

produksi yang dia jalankan.  

 

2.1.11 Diagram Pareto 

Diagram Pareto diperkenalkan oleh seorang ahli yaitu Alfredo Pareto (1848-

1923). Diagram Pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi 

data dari kiri ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga terendah. Hal ini 

dapat membantu menemukan permasalahan yang paling penting untuk segera 

diselesaikan (rangking tertinggi) sampai dengan masalah yang tidak harus segera 

diselesaikan (rangking terendah). Analisis pareto berdasarkan prinsip 80% masalah 

berasal dari 20% penyebab. Total kumulatif 80% adalah faktor dominan. Jadi 

berdasarkan diagram di atas, untuk mengurangi kejadian mesin breakdown, anda 

harus menyelesaikan 3 masalah paling dominan (prosentase komulatif 80%). 

Urutan pembuatan diagram pareta adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi penyebab masalah kemudian melakukan pengumpulan 

data  

2. Membuat daftar yang berisikan frekuensi kejadian masalah yang sedang 

diteliti.  

3. Mengurutkan frekuensi kejadian tersebut dari besar ke kecil dan 

menghitung frekuensi kumulatif serta presentasenya.  

4. Membuat histogram berdasarkan frekuensi kejadian yang telah diurutkan  

5. Menggambar kurva kumulatif  
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2.1.12 Diagram Sebab Akibat 

Diagram Sebab Akibat dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 

1943, sehingga sering disebut dengan diagram Ishikawa. Diagram Sebab Akibat 

menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukan hubungan antara akibat 

dan penyebab suatu masalah. Manfaat fishbone diagram ini dapat menolong kita 

untuk menemukan akar penyebab masalah secara user friendly, tools yang user 

friendly disukai orang-orang di industri manufaktur di mana proses di sana terkenal 

memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya 

permasalahan (Purba, 2008). Kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri 

manufaktur: 

1. Machine (mesin atau teknologi). 

2. Method (metode atau proses). 

3. Material (termasuk raw material, consumption, dan informasi). 

4. Man Power (tenaga kerja atau pekerjaan fisik) / Mind Power (pekerjaan 

pikiran: kaizen, saran, dan sebagainya). 

5. Measurement (pengukuran atau inspeksi). 

6. Milieu / Mother Nature (lingkungan). 
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Gambar 2.3 Diagram Sebab Akibat 

2.1.13 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

FMEA merupakan salah satu bentuk analisa kualitatif risiko dan secara 

umum tujuan penyusunan FMEA adalah untuk membantu dalam pemilihan desain 

alternative yang memiliki kehandalan dan keselamatan potensial tinggi, menjamin 

bahwa semua moda kegagalan yang dapat diperkirakan dan dampak yang 

ditimbulkannya terhadap kesuksesan operasional sistem telah dipertimbangkan, 

membuat daftar kegagalan potensial, serta mengidentifikasi dampak yang 

ditimbulkannya, mengembangkan kriteria awal untuk rencana dan desain pengujian 

besar serta untuk membuat daftar pemeriksaan sistem sebagai analisa kualitatif 

kehandalan dan ketersediaan, sebagai dokumentasi untuk referensi pada masa yang 

akan datang untuk membantu menganalisa kegagalan yang terjadi di lapangan serta 

membantu bila sewaktu-waktu terjadi perubahan desain sebagai data input untuk 

studi banding serta sebagai basis untuk menentukan prioritas pemeliharaan/ 

perawatan. (Setiawan, 2014). 

Risk Priority Number (RPN) adalah indikator kekritisan untuk menentukan 

tindakan koreksi yang sesuai dengan moda kegagalan. RPN digunakan oleh banyak 

prosedur FMEA untuk menaksir resiko menggunakan tiga kriteria berikut : 

 Keparahan efek (Severity) S  

 Kejadian penyebab (Occurrence) O  

 Deteksi penyebab (Detection) D  

Angka prioritas RPN merupakan hasil kali rating keparahan, kejadian, dan 

deteksi. Angka ini hanyalah menunjukkan rangking atau urutan defisiensi desain 

sistem. Berikut ini adalah gambaran dari nilai Severity, Occurrence dan Detection. 
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Tabel 2.1 Kejadian penyebab (Occurrence) O 

Nilai Penjelasan Pengertian 

10 Kemungkinan terjadinya dapat 

dipastikan 

Kesalahan terjadi paling tidak sekali sehari atau hampir 

setiap saat 

9 Hampir tidak dapat dihindarkan Kesalahan dapat diprediksi terjadi atau terjadi setiap 3 

sampai 4 hari 

8 Kemungkinan terjadinya sangat 

tinggi 
Kesalahan sering terjadi atau terjadi paling tidak seminggu 

sekali 7 

6 Kemungkinan terjadi tinggi 

sedang Kesalahan terjadi sekali sebulan 
5 

4 Kemungkinan terjadi sedang 

Kesalahan kadang terjadi, atau sekali tiap tiga bulan 
3 

2 Kemungkinan terjadi rendah Kesalahan jarang terjadi atau terjadi sekitar sekali sehari 

1 Kemungkinan terjadi amat 

sangat rendah 

Kesalahan hampir tidak pernah terjadi, atau tidak ada yang 

ingat kapan terakhir terjadi 

 

Tabel 2.2 Keparahan efek (Severity) S 

Nilai Penjelasan Pengertian 

10 Amat sangat 

berbahaya 

Kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pelanggan dan kerusakan 

sistem tanpa tanda - tanda yang mendahului 

9 

Sangat 

berbahaya 

Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera berat/permanen pada 

pelanggan atau gangguan serius pada sistem yang dapat menghentikan 

pelayanan dengan adanya tanda yang mendahului 8 

7 

Berbahaya 

Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera ringan sampai sedang dengan 

tingkat ketidakpuasan yang tinggi dari pelanggan dan/atau menyebabkan 

ganggang sistem yang membutuhkan perbaikan berat atau kerja ulang 

yang signifikan 

6 

Berbahaya 

sedang 

Kesalahan berakibat pada cedera ringan dengan sedikit ketidakpuasan 

pelanggan dan/atau menimbulkan masalah besar pada sistem 

5 

4 
Berbahaya 

ringan sampai 

sedang 

Kesalahan menyebabkan cedera sangat ringan atau tidak cedera tetapi 

dirasakan mengganggu oleh pelanggan dan atau menyebabkan masalah 

ringan pada sistem yang dapat diatasi dengan modifikasi ringan 3 

2 
Berbahaya 

ringan 

Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan pelanggan tidak menyadari 

adanya masalah tetapi berpotensi menimbulkan cedera ringan atau tidak 

berakibat sistem 
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1 Tidak berbahaya Kesalahan tidak menimbulkan cedera tidak berdampak pada sistem 

 

Tabel 2.3 Deteksi penyebab (Detection) D 

Nilai Penjelasan Pengertian 

10 
Tidak ada peluang 

untuk diketahui 
Tidak ada mekanisme untuk mengetahui kesalahan 

9 

Sangat sulit diketahui 
Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi yang menyuluruh, tidak 

feasible dan tidak segera dapat dilakukan 
8 

7 

Sulit diketahui 

Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi manual atau tidak ada 

proses yang baku untuk mengetahui, sehingga ketahuan karena 

kebetulan 6 

5 
Berpeluang sedang 

untuk diketahui 

Ada proses untuk double checks atau inspeksi tetapi tidak otomatis 

atau dilakukan secara sampling 

4 
Berpeluang tinggi 

untuk diketahui 
Dipastikan ada proses inspeksi yang rutin tetapi tidak otomatis 

3 

2 
Berpeluang sangat 

tinggi untuk diketahui 
Dipastikan ada proses inspeksi rutin yang otomatis 

1 
Hampir dipastikan 

untuk diketahui 

Ada proses otomatis yang akan menghentikan proses untuk 

mencegah kesalahan 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No 1 

Nama Peneliti  Herry Agung Prabowo, Yudha Bobby Suprapto, Farida Farida 

Judul Penelitian  

The Evaluation Of Eight Pillars Total Productive Maintenance (Tpm) 

Implementation And Their Impact On Overall Equipment Effectiveness 

(Oee) And Waste 

Tahun 2018 

Alat Analisis  
Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment Effectiveness 

(OEE), Six Big Losses 

Hasil Penelitian  

Berdasarkan eksperimen yang telah dibahas, itu dapat disimpulkan bahwa 

dari model Smart-PLS hanya ada 6 pilar yang signifikan dari TPM Pillar 

yaitu, pemeliharaan Otonom, Perbaikan berkelanjutan, Kualitas 

pemeliharaan, Pendidikan dan pelatihan, SafetyHealth dan Lingkungan dan 

Kantor TPM. Sementara 2 pilar tidak signifikan direncanakan Maintenance 

dan Initial / Development Pilar manajemen. Selain itu, korelasi / nilai 

hubungan antara TPM pilar ke Kinerja adalah 0,862, artinya ada yang sangat 

kuat dan positif korelasi antara TPM Pilar dengan Kinerja variabel (OEE).  

 

No.2 

Nama Peneliti  S.R.Vijayakumar & S.Gajendran 

Judul Penelitian  
Improvement Of Overall Equipment Effectiveness (Oee) In Injection 

Moulding Process Industry 

Tahun 2014 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Alat Analisis  

Focused quality improvement , Major Losses, Maintenance, , Manufacturing 

performance, Overall Equipment Effectiveness improvement, Planning, 

Training etc.,     

Hasil Penelitian  

Sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan tingkat produksi dan 

kualitas produk. Untuk mencapai hal ini, Efektivitas Peralatan Keseluruhan 

ditingkatkan dengan kerusakan mesin yang rendah, waktu berhenti yang 

lebih sedikit dan waktu berhenti yang kecil, lebih sedikit cacat kualitas, 

berkurangnya kecelakaan pada tanaman, meningkatkan tingkat 

produktivitas, parameter proses yang dioptimalkan, keterlibatan pekerja, 

peningkatan keuntungan melalui penghematan biaya metode, peningkatan 

kepuasan pelanggan dan peningkatan penjualan. Efektivitas Peralatan 

Keseluruhan dari mesin Injection Molding meningkat dari 61% menjadi 

81% melalui implementasi ketersediaan, pemanfaatan sumber daya yang 

lebih baik, produk berkualitas tinggi dan juga meningkatkan semangat kerja 

karyawan dan kepercayaan diri. 

  No.3 

Nama Peneliti  Manjeet Singh & Dr. M.S. Narwal 

Judul Penelitian  
Measurement of Overall Equipment Effectiveness (OEE) of a 

Manufacturing Industry: An Effective Lean Tool 

Tahun 2017 

Alat Analisis  

Overall     Equipment     Effectiveness(OEE),     Total     Productive     

Management(TPM), Availability, Quality, Performance, Lean 

Manufacturing 

 

Hasil Penelitian 

• Terlihat dari hasil bahwa kinerja selalu lebih tinggi dari atau sama dengan 

ketersediaan karena ketersediaan memperhitungkan kerugian downtime. 

• Seluruh pabrik OEE adalah 88,72% yang dapat diterima sesuai OEE kelas    

dunia, seharusnya lebih dari 85%. 

• Ini diamati dari data yang dihitung bahwa jika kita ingin meningkatkan 

OEE dari nilai yang dihitung, kita perlu meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas. 

• OEE dapat ditingkatkan dengan meminimalkan kerusakan dan changeover 

kerugian yang terkait dengan ketersediaan dan dengan meminimalkan cacat 

dan susunan kerugian yang terkait dengan kualitas. 

No.4   

Nama Peneliti  M. VivekPrabhu, R. Karthick & Dr.G. Senthil Kumar 

Judul Penelitian  
Optimization of Overall Equipment Effectiveness in A Manufacturing 

System 

Tahun 2014 
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 Alat Analisis  Overall     Equipment     Effectiveness(OEE), OEE,  MTBF,  MTTR,  

 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Hasil Penelitian  

Studi ini menunjukkan bahwa OEE akan meningkat secara signifikan jika 

fokus diberikan pada peningkatan tingkat kinerja. Untuk mencapai OEE 

sebesar 84.645%, nilai yang dioptimalkan adalah Ketersediaan 90%, Tingkat 

Kinerja 95% dan Tingkat Kualitas 99%. Nilai simulasi dari skenario di atas 

akan menambah informasi yang lebih berharga bagi industri 

No.5   

Nama Peneliti  Rajkumar Sahu, Meghraj, & Prof. H R Chandrakar 

Judul Penelitian  
Implementation Of Tpm Through Frame Model To Improve Oee Of Pet 

Food Processing Plant 

Tahun 2016 

Alat Analisis  
Overall     Equipment     Effectiveness(OEE), Total Productive Maintenance 

(TPM),  

Hasil Penelitian  

Penerapan yang efektif dari total pemeliharaan produktif (TPM) mengarah 

pada banyak manfaat seperti peningkatan produktivitas, kualitas, dan 

fleksibilitas dan juga pengurangan biaya. TPM fokus pada pemeliharaan 

pabrik atau peralatan dalam kondisi baik dengan peningkatan ketersediaan 

peralatan, kinerja dan kualitas dengan menjamin kesehatan dan keselamatan 

karyawan dan perlindungan lingkungan. Secara keseluruhan, Efektivitas 

Peralatan telah meningkat dari 52,33% menjadi 73,54% yang menunjukkan 

peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas produk. Namun, dengan 

hasil yang diperoleh OEE ada kebutuhan untuk studi lebih lanjut karena 

perubahan cepat dalam teknologi dan menekankan pentingnya memiliki 

peningkatan produktivitas dengan menyediakan pelatihan singkat, program 

keselamatan & pendidikan kepada karyawan. 

No 6 

Nama Peneliti  Herry Agung Prabowo
1
, Milla Agustiani

2
 

Judul Penelitian  

Evaluasi Penerapan Total Productive Maintenance (Tpm) Melalui 

Pendekatan Overall Equipment Effectiveness (OEE) Untuk Meningkatkan 

Kinerja Mesin High Speed Wrapping Di Pt. Tes  

Tahun  2017 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Alat Analisis  
 Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment Effectiveness 

(OEE), Six Big Losses, 

Hasil Penelitian  

Dari perhitungan Availability Rate (Ar) dan Performance Rate (Pr) 

diperoleh rata-rata Ar sebesar 80,36% dan Pr sebesar 85,36%.  Di dalam 

perhitungan OEE, memang faktor Ar dan Pr ini yang memiliki nilai paling 

rendah dibanding Quality rate. Untuk world class pun Ar hanya dipatok 

pada nilai 90%, Pr pada nilai 95%. Sedangkan untuk Quality rate pada 

angka 99% (JIPM). Sehingga untuk nilai Qr mesin Wrapping Line 4 ini 

sudah mencapai world class standard karena berada di angka rata-rata 

99.66%.  Bagaimana dengan nilai OEE dari mesin Wrapping ini yang 

sebesar 68.13% (ratarata selama 3 bulan). Namun jika dibandingkan dengan 

world class OEE yang sebesar 85% memang masih cukup jauh dan perlu 

banyak perbaikan.  

No 7 

Nama Peneliti  Saiful, Amrin Rapi, Olyvia Novawanda 

Judul Penelitian  
Pengukuran kinerja mesin defekator I dengan menggunakan metode Overall 

Equipment Effectiveness (Studi Kasus Pada Pt. Perkebunan Xy)  

Alat Analisis  overall equipment effectiveness, six big losses, engine peformance 

Tahun  2014 

Hasil Penelitian  

1.       Dari hasil pengolahan data, nilai Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) mesin defekator I November 2013 adalah sebagai berikut :  

2.       Pada bulan Juni 2013 nilai Overall Equipment Effectiveness adalah 

sebesar 84,87%, pada bulan Juli 2013 sebesar 80,47%, pada bulan Agustus 

2013 adalah sebesar 85,53%, bulan September 2013 sebesar 84,63%, bulan 

Oktober 2013 sebesar 85,29%, dan pada bulan November 2013 sebesar 

76,89%. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap enam faktor six big 

losses selama periode Juni 3013-November 2013, diperoleh :  

3.       Persentase faktor equipment failures (breakdown loss) adalah sebesar 

63,57% dari total waktu yang hilang.  

4.       Persentase faktor rework loss adalah sebesar 24,23% dari total waktu 

yang hilang. Persentase faktor reduced speed loss sebesar 6,73% dari total 

waktu yang hilang. Persentase faktor idling and minor stoppages losses 

adalah sebesar 5,47% dari total waktu yang hilang.  

5.       Persentase faktor setup and adjustment loss sebesar 0% dari total waktu 

yang hilang.  
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 8 

Nama Peneliti  Dinda Hesti Triwardani, Arif Rahman, & Ceria Farela Mada Tantrika 

Judul Penelitian  

Analisis Overall Equipment Effectiveness (Oee) Dalam Meminimalisi Six 

Big Losses Pada Mesin Produksi Dual Filters Dd07  (Studi Kasus : Pt. 

Filtrona Indonesia, Surabaya, Jawa Timur)   

Alat Analisis  
overall equipment effectiveness, Failure Mode and Effect Analysis, Six Big 

Losses 

Tahun  2013 

Hasil Penelitian  

1.    Rata-rata tingkat efektifitas mesin Dual Filters DD07 pada Bulan Maret 

2012 – Maret 2013 adalah 26,22%.  

2.    Losses yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap efektifitas 

mesin Dual Filters DD07 adalah idling and minor stoppages losses dan 

reduced speed.  

No 9 

Nama Peneliti  Dyah Ika Rinawati
1*

, Nadia Cynthia Dewi
2
 

Judul Penelitian  

Analisis Penerapan Total Productive Maintenance (Tpm)  Menggunakan 

Overall Equipment Efectiveness (Oee) Dan Six Big Losses Pada Mesin 

Cavitec Di Pt. Essentra Surabaya. 

Tahun 
 

Alat Analisis  
Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment Effectiveness 

(OEE), Six Big Losses, 

Hasil Penelitian  

1. Berdasarkan hasil perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

pada mesin Cavitec VD-02 PT. Essentra Surabaya selama periode Agustus 

2013-Januari 2014 diperoleh nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

berkisar antara 12,7074541% sampai 44,327957 %. Nilai efektivitas ini 

tergolong sangat rendah karena standar nilai OEE untuk perusahaan kelas 

dunia idealnya adalah 85%.  

2. Kerugian dominan yang menyebabkan rendahnya nilai OEE adalah idling 

and minor stoppages loss, dengan total time losses 952,99 jam atau 41,077 

% dari keenam faktor six big losses.   

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya idling and minor stoppages 

loss yang menjadi prioritas utama adalah :  

a)  faktor manusia : kurang teliti, kurang responsif,dan melakukan kesalahan 

dalam perbaikan,  
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b)  faktor material : spesifikasi tidak benar dan minimnya stock bahan baku,  

c)  faktor metode : autonomous maintenance kurang berjalan baik dan 

penjadwalan penggantian komponen belum efektif,  

d)   faktor mesin : mesin sering breakdown, komponen mesin mudah aus, 

mesin kotor, dan melakukan set up mesin tidak benar, serta  

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

sNo. 10 

Nama Peneliti Herry A. Prabowo, Farida, dan Deta Indar R 

Judul penelitian Improve The Work Effectiveness With Overall Equipment Effectiveness 

(Oee) As The Basis For Optimizing Production  

Tahun 2015 

Alat 

Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance 

(TPM), Six Big Losses 

Hasil penelitian nilai rata-rata line 1 adalah 79.95% dan rata-rata line 2 adalah 75,48%. Nilai 

OEE yang masih dibawah dari 85% menunjukan bahwa kinerja mesin, 

operator maupun dari metode yang dilakukan masih belum maksimal. 

Berdasarkan data yang dihasilkan Six Big Losses, yang menjadi penyebab 

utama penurunan nilai OEE merupakan set-up losses 43,70%, breakdown 

losses 28,83% dan Speed losses (idling minor stoppages) yang mencapai 

nilai 24,44% untuk line 1. Dan untuk line 2 nilai yang tertinggi adalah Speed 

losses (idling minor stoppages) dengan nilai 44,63%, set-up losses 42,09% 

dan nilai breakdown losses 11,42%. Berdasarkan nilai tersebut nilai set-up 

losses untuk line 1 dan speed losses untuk line 2 menjadi faktor utama yang 

perlu dilakukan perbaikan. Usulan perbaikan berdasarkan 4 M sudah 

dilakukan untuk meningkatkan nilai OEE untuk line 1 dan line 2.  
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi Wafer PT. Ultra Prima 

Abadi 

Target Produksi Tercapai 

Sering Terjadi Downtime Pada 

Mesin 

Analisa Pengukuran Mengunakan 

Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) Sebagai Dasar Evaluasi 

Pelaksanaan TPM 

Ya Tidak 

Menggunakan Sig Big Losses 

Memberi Usulan Perbaikan Guna 

Memperbaiki Kinerja Mesin 

Kesimpulan dan Saran 
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Gambar 2.4 Diagram Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memuat berbagai 

cara kerja didalam melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir. Metode 

penelitian juga merupakan suatu tahapan-tahapan pemecahan masalah yang 

dibuat sebagai kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian dengan tujuan 

untuk mendapatkan sistematika pelaksanaan penelitian secara lebih jelas dan 

terarah.  

3.1       Jenis Penelitian      

Penulisan penelitain ini menggunakan jenis penelitain kuantitatif. Karena 

penelitian ini bersifat data dokumentasi. Penggunaan penelitian jenis kuantitasif 

bertujuan untuk menyajikan hasil yang bersifat rinci, prosedur yang spesifik dan 

hipotesis yang dirumuskan dengan jelas.  

3.2       Jenis Data dan Informasi 

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dimana 

data didapatkan langsung melalui pengamatan dan wawancara. Jika dilihat 

melalui sifat data yang digunakan bersifat kuantatif yaitu data yang wujud angka 

atau bilangan.  
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3.3       Metode Pengumpulan Data   

Pengumpulan data meliputi  Penelitian lapangan, Pengumpulan data 

dengan cara mengadakan peninjauan langsung terhadap objek penelitian. Adapun 

dalam pelaksanaannya dilakukan dengan: 

  

a) Wawancara 

Wawancara yang lakukan pada tim teknik untuk mengetahui 

kebiasaan, waktu dan jadwal pemeliharaan sedangkan pada 

operator dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan TPM, 

bagaimana jika terjadi kerusakan dan bagaimana melakukan set-up 

mesin. 

b) Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan untuk memastikan apakah data yang 

diperoleh benar nyata dan terjadi sehingga penelitian ini bisa 

ditanggung jawabkan. Pengamatan berupa kegiatan pemeliharaan, 

waktu downtime dan penanganan, waktu set-up dan terjadinya 

kerusakan. 

 

3.4       Metode Pengolahan Data dan Analisa  

Dalam melakukan pengolahan data yang diperoleh, maka digunakan 

perhitungan OEE dan Big Six Losses adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengumpulkan data menggunakan Check Sheet. 

2. Menghitung nilai OEE dan Big Six Losses. 

3. Menentukan prioritas perbaikan (menggunakan diagram pareto). 

4. Mencari faktor penyebab yang dominan dengan diagram sebab 
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akibat dan FMEA.  

5. Membuat rekomendasi atau usulan perbaikan perawatan. 

 

 

3.5       Langkah-langkah  Penelitian 
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Gambar 3.1  Diagram Alir Penelitian  
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BAB IV 

Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Pada bab keempat dalam penelitian ini membahas mengenai sejarah singkat 

perusahaan, tahapan produksi, tahapan terjadinya masalah mesin oven,  spesifikasi 

mesin oven , cara kerja mesin oven  dan pengolahan data penelitian. 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 

PT. UPA berdiri tahun 1976, di mulai dengan memproduksi kaos lampu. 

Dalam perkembanganya, PT. UPA kemudian memproduksi plastik, yang terdiri dari 

plastic PVC dan Injection. Lalu kaos lampu dipisahkan pada tahun 1985, dan PT. 

UPA mulai memasuki industri consumer product. 

Dalam penelitian ini akan dibahas produk  Wafer yang merupakan produk 

wafer yang diproduksi pada desember 1994. Terdiri dari beberapa lapis wafer 

dengan krim ditengahnya,  Wafer dengan konsep One Bite Size merupakan wafer 

yang pas untuk dikunyah. Sejak saat itulah  Wafer masuk kedalam pasar industri 

makanan ringan di Indonesia dengan 3 varian rasa Coklat, Susu Vanilla, dan Choco 

Hazelnut. Pada tahun 2009,  Waffle diluncurkan dengan varian rasa Real Cheese dan 

beberapa bulan kemudian dengan varian rasa Crunchox. Pada bulan Maret 2012,  

memperkenalkan wajah sekaligus kemasan barunya untuk  Wafer dan  Waffle. PT. 

UPA memiliki 3 pabrik yaitu di Jakarta, Karawang dan Surabaya penelitian ini akan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1994
https://id.wikipedia.org/wiki/Krim
https://id.wikipedia.org/wiki/Coklat
https://id.wikipedia.org/wiki/Susu
https://id.wikipedia.org/wiki/Vanilla
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/2012
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dilakukan pada pabrik di jakarta khususnya pada Line 7. 

Agar lebih fokus pada industri konsumer produk, pada tahun 2000 unit plastik 

dipisahkan dengan membentuk PT. Ultra Kemas Langgeng Bersama. PT. UPA pada 

saat ini terdiri dari : 

1. Divisi Oral Care (1985), memproduksi pasta dan sikat gigi. Divisi sikat gigi 

memproduksi berbagai macam bentuk batang, dan bervariasi sikat gigi untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang beraneka ragam, dengan merk Formula 

Diamond, Formula Ripple, Formula Plus/Quantum, Formula Discovery, 

Formula Double Action New, Smart System dan yang terbaru adalah Formula 

Zap. Divisi pasta gigi memproduksi pasta gigi pasta dengan merek Formula 

dan ABCdent untuk pasta gigi lokal, sedangkan untuk impor dengan merek 

Gina Blue, Herbal Up. 

2. Divisi healt drink (1991), yang menghasilkan minuman kesehatan untuk 

wanita (Kiranti Sehat wanita dan Kiranti Sehat datang bulan), dan galin 

bugar, yaitu minuman kesehatan berenergi. 

3. Divisi Convectionery (1993), yang memproduksi permen dengan merek , 

B’Cool, Station Rasa dan Capilanos 

4. Divisi Consummer good (1995), yang memproduksi wafer merek  yang 

kemudian di kembangkan dengan wafer berbagai merek antara lain 

TwinBow, Mildura, Mio Mio perkembangan berikutnya hingga tahun 2000 

keluarlah wafer stick dengan merek  colek dan di tahun 2004 dibentuk lagi 

coklat dengan merk Pangkey. 

5. Divisi consumer good (2001) yaitu dengan PT. PMPM telah memproduksi 

biskut crackers dengan berbagai rasa dengan merek Ooops. 

6. Divisi Healt (2003) membuat sebuah produk baru di dunia kesehatan dengan 

mengeluarkan obat sakit kepala dengan merk OKB, kemudian di bentuk juga 

sebuah produk dengan jenis susu fermentasi dengan merek Vitacha. 
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4.1.2 Visi dan Misi 

Visi 

The premier company delivering first-choice brands and innovative solutions 

to consumers in Asia Pasific. 

Misi 

We exist to brighten and delight the lives of Customers, Employees, 

Shareholders, and Society by creating and meeting consumers needs.  

 

4.1.3 Proses peroduksi 

 

PT. UPA memiliki 3 pabrik yang tersebar di Pulau Jawa, salah satunya terdapat 

di Jakarta sebagai pusat dari ke 3 produksi tersebut. Untuk area produksi di Jakarta 

terbagi  menjadi 6 line dimulai dari line 2-7, setiap line dikhususkan untuk 

memproduksi wafer ukuran tertentu pada Line 7 memproduksi wafer dengan varian 

reguler dengan rasa Coklat dan Vanila ukuran (176g dan 78g), Varian Pouch rasa 

Coklat dan Vanila ukuran 125g  dan Varian Fusion ukuran 75g. produksi dilakukan 

24 jam dengan 3 shift   

 

Senin – Jumat :    Sabtu :  

Shift 1 : 06.00-14.00   Shift 1 : 06.00-11.00 

Shift 2 : 14.00-22.00   Shift 2 : 11.00-16.00 

Shift 3 : 22.00-06.00   Shift 3 : 16.00-21.00 

 

Karena proses produksi dilakukan tanpa henti mesin sering terjadi masalah 

khususnya pada mesin oven, menurut data yang telah dikumpulkan downtime terjadi 

hampir setiap hari mulai dari masalah ringan hingga berat, seperti chain link Baking 
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Plat patah yang memerlukan waktu perbaikan 5-8 jam bahkan lebih. Untuk 

menjalankan oven memerlukan angin dengan kestabilan 5 bar dan gas untuk proses 

pemanasan. Berikut adalah alur proses produksi wafer di line 7 PT. Ultra Prima 

Abadi. 

 

Gambar 4.1 Alur Produksi 
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4.1.4 Proses pengoprasian mesin oven 

 

Dalam pengoprasian mesin oven membutuhkan energi gas, angin dan listrik. 

gas berfungsi untuk proses pembakaran oven dimana Baking Plat akan berputar 

dengan kecepatan 45 per menit, sedangkan fungsi angin yakni bertujuan untuk 

memperlancar pergerakan Baking Plat sehingga Baking Plat tidak terjadi 

pembenturan dan bertujuan untuk melepas sheet yang sudah mengembang, tekanan 

angin yang digunakan sekitar 4,5-6 bar. Sebelum mesin oven digunakan harus 

dilakukan pengecekan oleh operator maupun teknisi, setelah dirasakan tidak ada 

kendala, maka operator melakukan cleaning, pada Baking Plat dipastikan tidak ada 

sisa sheet yang menempel dan pada Butter Pump dilakukan sirkulasi air sehingga 

tidak ada adonan yang tersisah, proses cleaning akan dilakukan setiap mesin akan 

dijalankan atau terjadi perubahan produk. Oven akan dipanaskan terlebih dahulu 

sesuai dengan suhu yang menjadi standar yakni 150-190 derajat selsius yang 

memerlukan waktu 15-20 menit, jika suhu oven telah mencapai standar, adonan sheet 

akan disalurkan dari  mixer ke tabung dengan valve otomatis, selanjutnya adonan 

tersebut akan dipompa atau di sebarkan ke dalam Baking Plat dengan butter pump. 

Jumlah Baking Plat pada oven line 7 yaitu 100 buah, jika satu putaran sudah dilalui 

adonan yang telah dipanaskan akan mengembang dan menjadi sheet dan bisa 

lanjutkan pada mesin berikutnya. Ada 2 jenis BS atau no good yaitu bubble sheet 

atau adonan yang keluar melalui Baking Plat dan BS sheet proses bisa karena sheet 

terpotong, tidak mengembang, pecah dan gosong.  
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Gambar 4.2 BS Tidak Standar 
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Gambar 4.3 BS Bubble 

4.1.5 Spesifikasi mesin Oven  

 

Nama Mesin   : Oven Wafer Baking Plat Hebenstreit 

Tahun pembuatan  : 1997 

Tempat pembuatan  : Jerman  

Number Order  : 2.53102 

Jumlah Baking Plat  : 100  

Lebar Baking Plat  : 74,5mm x 35 mm 

 

Gambar 4.4 Bagian Depan Mesin Oven 
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Gambar 4.5 bagian samping oven 

 

Gambar 4.6 Tungku Pengapian Mesin Oven 
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Gambar 4.7 Monitor Aktivasi Mesin Oven 

 

Gambar 4.8 Tabung adonan 
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4.1.6 Downtime pada mesin oven  

 

Downtime suatu kegiatan yang sangat merugikan kegiatan produksi, sebagian 

besar downtime yang dialami oleh mesin oven karena masalah pada Baking Plat, 

mulai dari Baking Plat yang lengket sampai chain link Baking Plat yang patah. 

Baking Plat yang lengket akan menyebabkan sheet menjadi patah, geripis, hingga 

double sheet.  

 

 

 

Gambar 4.9 Baking Plat Yang Lengket 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka akan dilakukan pembersihan pada 

Baking Plat dengan cara menggosok Baking Plat dengan sikat besi. Kegiatan ini 

dilakukan oleh teknisi dan operator dan diawasi oleh kepala line 7, kurang lebih 

memerlukan waktu 10 menit per Baking Plat. Untuk membersihkan Baking Plat 

dilakukan dengan membuka pintu belakang dan rel.   
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Gambar 4.10 Pembersihan Baking Plat 

 

Jika Baking Plat yang telah lengket banyak maka kepala line akan melakukan 

report untuk melakukan aktifitas Chrome. Chrome tersebut adalah kegiatan 

pembersihan Baking Plat dengan menggunakan costik soda, kegiatan ini dilakukan 

2-4 hari. Penjadwalan chrome biasanya dilakukan 2 bulan sekali tetapi jika Baking 

Plat yang lengket terlalu banyak, chrome bisa dilakukan secepatnya. 

 

 

Gambar 4.11 Proses Chrome 
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Selain Baking Plat yang lengket downtime terbesar yakni chain link yang 

patah. Chain link yang berfungsi untuk penghubung Baking Plat yang satu dengan 

lainnya agar Baking Plat bisa berputar. Jika chain link patah maka mesin oven akan 

langsung berhenti otomatis, untuk selanjutnya dilakukan kegiatan penggantian part 

yang memakan waktu 5-8 jam . berikut adalah gambar kerusakan pada chain link . 

 

 

Gambar 4.12 Chain Link Patah 
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Gambar 4.13 Chain Link Patah 

 

Gambar 4.14 Chain Link Patah Dengan Posisi Baking Plat Terbuka 
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4.1.7 Komponen yang memerlukan maintenance 

Mesin yang digunakan pastilah membutuhkan perawatan, ini bertujuan agar 

mesin yang digunakan saat produksi berjalan sesuai dengan keinginan. Mesin oven 

mesin yang digerakan oleh motor dengan kapasitas ... dengan tenaga sebesar itu jika 

terjadi kerusakan pada saat pengoprasian akan membutuhkan waktu perbaikan yang 

lama. Maka dari itu sangat penting dilakukannya perawatan. Berikut ini bagian atau 

komponen mesin oven yang memerlikan maintenance : 

 

 

Gambar 4.15 Mesin Oven   

1. Main Drive 

2. Engkol tangan  

3. Pulse control 

4. Pemanasan Awal 

5. Pengatur temperatur baking  

6. Pemanasan tambahan 

7. Pembawa tong 

 

8. Sistem pengunci 

9. Sistem tegangan rantai 

10. Better deposit 

11. Wafer take-off device 

12. Waste evacuator 

13. Gas buang 

 

 

 Komponen-komponen mesin oven mempunyai masa atau ketahanan, untuk 

menjaga ketahanan tersebut dibutuhkan jadwal pemeliharaan.  
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Berikut jadwal pemeliharaan mesin oven : 

Tabel 4.1 Jadwal Maintenance 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

4.1.7 Data Maintenance 

 

Pada pengumpulan data dalam penelitian pengukuran nilai Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan pengambilan data 

sekunder yang sudah ada misalnya data planned downtime, Ideal Cycle Time, Actual 

Cycle Time dan laporan harian operator (daily schedule control) dan pengambilan 

data secara langsung dilapangan. 

Pengumpulan data secara langsung dilapangan dilakukan dengan memberikan 

formulir pada tiap mesin oven yang akan diisi oleh operator yang sedang bertugas, 
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fomulir itu terdiri dari formulir start-stop oven jika oven mengalami kendala, fomulir 

jumlah BS (no good) yang dihasilkan mesin oven dan formulir kerusakan oven 

disertakan dengan waktu kerusakan yang akan dilanjukan pengisian oleh teknisi. 

Pengisian formulir diawasi langsung oleh supervisor shift line 7 dan supervisor 

teknisi shift. 

Semua mesin yang diobservasi berjalan secara berkelanjutan (continue), 

artinya waktu machine working times dan kapasitas dari mesin tersebut sama yaitu 

480 menit dalam 1 shift  atau 1440 menit 3 shift. 

Pada penelitian ini dibutuhkan sebanyak delapan jenis data yang terdiri dalam 

penelitian ini yaitu Loading Time, Planned Downtime, Downtime (Failure & Repair 

dan Set Up & Adjustment), Number of defect (Reduced Yield dan Reject & Rework 

Component), Output, Ideal Cycle Time dan Actual Cycle Time. 

Berikut data yang dikumpulkan untuk analisa pada penelitian : 

1. Loading Time 

Loading Time dalam pengumpulan data disebut sebagai “waktu dalam 

produksi”. Loading time merupakan Machine Working Time (waktu produksi secara 

normal) dikurangi dengan waktu Planned Downtime (waktu untuk preventive 

maintenance atau aktifitas maintenance lainnya yang sudah dijadwalkan). Karena 

mesin berjalan berkelanjutan atau tanpa henti maka tidak ada planned downtime pada waktu 

harian, planned downtime dilakukan ketika perubahan produksi. Maka bisa dikatakan 

loading time = work machine pada penelitian ini. Berikut Loading Time bulan juli - 

september 2018. 
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Tabel 4.2 Loading Time bulan Juli-September 2018 

Loading Time 

Juli Hari Menit 

Minggu 1 5 6480 

Minggu 2 5 4560 

Minggu 3 6 7440 

Minggu 4 3 4320 

Minggu 5 0 0 

Jumlah 19 22800 

Agustus Hari Menit 

Minggu 1 4 5280 

Minggu 2 7 8160 

Minggu 3 4 4800 

Minggu 4 5 6720 

Minggu 5 5 6200 

Jumlah 25 31160 

September Hari Menit 

Minggu 1 1 960 

Minggu 2 5 8160 

Minggu 3 4 4320 

Minggu 4 6 7980 

Minggu 5 4 5580 

Jumlah 20 27000 

 

2. Planned down time 

 

Planned Down Time merupakan waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan 

preventive maintenance atau aktifitas maintenance lainnya yang sudah dijadwalkan 

sebelumnya agar kondisi mesin dan peralatan produksi lainnya dalam kondisi baik 
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untuk mendukung departemen produksi dalam merealisasikan jadwal produksi 

mereka. Karena mesin oven berjalan tanpa henti planned downtime biasanya 

dilakukan ketika akan terjadi pengantian produk yang akan di produksi. Minyalnya 

pada tanggal 13-agustus-2018 penggantian produksi dari Fusion ke coklat 176g 

dilakukan cleaning mesin dan planned downtime dengan waktu 300 menit. 

3. Down Time Losses 

 

Down Time Losses atau disebut juga waktu Failure and Repair merupakan 

waktu yang terserap tanpa menghasilkan output karena kerusakan mesin. Dalam 

pengumpulan data kerugian Down Time dicatat sejak mesin berhenti perbaikan 

kerusakan hingga saat mulai start kembali.  

Ketika terjadi kerusakan operator akan menuliskan kendala yang terjadi dan 

waktu kendala tersebut juga stop mesin dan start mesin apabila ada. Teknisi akan 

berdiskusi apakah mesin oven bisa diperbaiki sambil berjalan atau tidak. Pada 

lampiran dapat dilihat presentase downtime harian untuk bulan juli – september. 

Setup Time atau dalam formulir pengumpulan data disebut sebagai Setup and 

Adjustment Time merupakan waktu yang dibutuhkan pada saat memulai 

memproduksi komponen baru. Setup and Adjustment Time dimulai dari saat mesin 

mulai dihentikan, penurunan cetakan, menaikkan cetakan baru, pemanasan atau 

setting parameter, percobaan dan adjustment hingga mencapai spesifikasi yang 

ditentukan. Sebagai contoh waktu Setup and Adjusment pada minggu ke 2 bulan juli: 

 

Downtime = Failure Repair + Setup and Adjust 

=  304 menit +  145 menit 

        = 449 menit 
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4. Number of defects 

 

Number of Defect dibedakan menjadi dua jenis defect yaitu Reduced Yield dan 

Reject and Rework Component. Reduced Yield merupakan besarnya kerusakan 

produk yang terjadi pada saat Setup and Adjustment sebagai hasil percobaan yang 

diluar spesifikasi untuk mencapai stabilisasi dimensi seperti yang diinginkan. 

Dalam formulir pengumpulan data Reduced Yield disebut sebagai jumlah 

barang rusak saat proses penyesuaian. Komponen Reject and Rework dalam formulir 

pengumpulan data disebut dengan jumlah reject saat produksi continue. Kedua jenis 

kerusakan ini perlu untuk dipisah untuk memudahkan identifikasi masalah pada 

proses perbaikan. 

Sebagai contoh pada minggu ke 2 bulan juli data mesin Oven, jumlah sheet 

rusak yang dihasilkan sebanyak 79 kg yang disebut sebagai jumlah Reduced Yield. 

Dan jumlah Reject and Rework sebanyak 1127 kg. 

5. Output 

 

Ouput dalam formulir pengumpulan data disebut sebagai jumlah hasil produksi 

pada mesin. Hasil perhitungan output didapat dari hasil input dari proses awal. 

Misalnya pada mesin Oven, output didapat dari nilai input dikurang dengan jumlah 

reject & rework saat proses produksi berlangsung. 

Sebagai contoh pada minggu ke 2 bulan juli  mesin Oven, seperti : 

Output   = (Input awal – Reject & Rework produksi continue) 
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   = (17490 kg –  79 kg + 1127 kg) 

   = 16284 kg 

 

6. Ideal Cycle Time dan Actual Cycle Time 

 

Ideal Cycle Time dan Actual Cycle Time merupakan data sekunder yang sudah 

terdokumentasi di Departemen proses produksi setiap mesin yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini.  

Jumlah target (quantity target) merupakan target maksimum yang dapat 

dicapai dalam kisaran waktu yang tersedia selama Operating Time. Sebagai contoh 

tanggal 7 agustus pada data mesin Oven sebagai berikut : 

              
               

                
          

               = 3511  : 0,23 

            = 15625 kg 

7. Operating time 

Dimana Operating Time adalah waktu Loading Time dikurangi dengan Failure 

and Repair Time serta Setup & Adjustment Time. Sebagai contoh tanggal 7 Agustus 

pada data mesin Oven sebagai berikut : 

Operating time = loading time – Failure and Repair – Setup and Adjusment 

     = 4650 menit – 304 menit -  145menit 

    = 3511 menit. 
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4.2 Pengolahan Data  

4.2.1 Pengukuran Nilai Availability Ratio 

 

Availability Ratio adalah ratio yang menunjukan penggunaan waktu yang 

tersedia untuk kegiatan operasi mesin atau peralatan. Adapun data-data yang 

digunakan dalam pengukuran Avaibility Ratio ini adalah machine working time, 

planned downtime, downtime (Failure and repair dan Setup and Adjustment). Pada 

lampiran dapat dilihat presentase downtime harian untuk bulan juli – september. Dan 

rumus yang digunakan untuk mencari Avaibilty Ratio adalah : 

 

Avaibility = 
                     

            
 

 

Sebagai contoh minggu ke 2 bulan juli : 

Penyelesaian:  

 Loading time =   4560  Menit 

            Downtime = (Failure and Repair + Setup and Adjustment) 

          = ( 304 menit + 145 menit) 

          = 449 menit 

 

Avaibility = 
                     

            
 x100% 
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       = 
        

    
 x 100% 

         = 90%
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 Berikut adalah Tabel dari Pengukuran Nilai Avaibility Ratio pada mesin Oven  Bulan Juli – September  2018 : 

Tabel 4.3 Avaibility Ratio Bulan Juli - September 2018 

Juli 
Downtime 

(Menit) 

Operating Time 

(Menit) 

failure & repair 

(Menit) 

Set up & adj 

(Menit) 
Avaibility 

Minggu 1 935 5350 835 100 86% 

Minggu 2 449 3511 304 145 90% 

Minggu 3 140 7235 120 20 98% 

Minggu 4 567 3753 70 3 87% 

Jumlah 2091 19848 1329 227 91% 

Agustus 
Downtime 

(Menit) 

Operating Time 

(Menit) 

failure & repair 

(Menit) 

Set up & adj 

(Menit) 
Avaibility 

Minggu 1 1342 3638 257 90 75% 

Minggu 2 1150 6710 997 190 86% 

Minggu 3 315 4575 240 75 93% 

Minggu 4 506 6414 320 106 92% 

Minggu 5 415 5760 315 100 93% 

Jumlah 3728 27097 2129 561 88% 

September 
Downtime 

(Menit) 

Operating Time 

(Menit) 

failure & repair 

(Menit) 

Set up & adj 

(Menit) 
Avaibility 

Minggu 1 180 780 140 40 81% 

Minggu 2 1788 6372 1626 162 78% 

Minggu 3 487 3833 422 65 89% 

Minggu 4 985 6695 865 120 88% 

Minggu 5 549 4731 444 105 90% 

Jumlah 3989 22411 3497 492 85% 
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Gambar 4.16 Kecenderungan Nilai Avaibility Ratio Bulan Juli-September 2018 

 

4.2.2 Pengukuran Nilai Performance Ratio 

 

Performance Ratio adalah ratio yang menunjukkan kemampuan peralatan 

dalam menghasilkan barang. Adapun data-data yang digunakan dalam pengukuran 

Performance Ratio ini adalah Out put, Cycle Time Actual, Operating Time (Loading 

time, Failure and repair dan Setup Adjusment). Dan rumus yang digunakan untuk 

mencari Performance Ratio adalah : 

Performance = 
                   

              
 x 100% 

 

Sebagai contoh minggu ke 2 bulan juli 

Penyelesaian : 

Output  = 16284  Operating Time  = 3511  

Cycle time  = 0,23 
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Performance = 
                   

              
 x 100 

Performance = 
            

    
 x 100 

  = 107% 

Berikut adalah Tabel dari Pengukuran Nilai Performance Ratio pada mesin 

Oven Bulan Juli- September 2018: 

Tabel 4.4 Performance Ratio Bulan Juli-September 2018 

Juli 
Operating Time 

(Menit) 
Output 

(Kg) 
Ideal Cycle Time 

(Menit) 
Performance Ratio 

Minggu 1 5350 21071,41 0,23 91% 

Minggu 2 3811 16284 0,23 98% 

Minggu 3 7235 29658 0,23 94% 

Minggu 4 3753 16222 0,23 99% 

Jumlah 19848 83234 0,23 96% 

Agustus 
Operating Time 

(Menit) 
Output 

(Kg) 
Ideal Cycle Time 

(Menit) 
Performance Ratio 

Minggu 1 3638 11722 0,23 74% 

Minggu 2 6710 19225 0,23 66% 

Minggu 3 4575 17019 0,23 86% 

Minggu 4 6414 24365 0,23 87% 

Minggu 5 5760 22378 0,23 89% 

Jumlah 27097 94709 0,23 80% 

September 
Operating Time 

(Menit) 
Output 

(Kg) 
Ideal Cycle Time 

(Menit) 
Performance Ratio 

Minggu 1 780 2585 0,23 76% 

Minggu 2 6372 23310 0,23 84% 

Minggu 3 3833 14645 0,23 88% 

Minggu 4 6695 21891 0,23 75% 

Minggu 5 4731 19473 0,23 95% 

Jumlah 22411 81905 0,23 84% 
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Gambar 4.17 Kecenderungan Nilai Performance Ratio pada bulan Juli- September 

2018 

 

4.2.3 Pengukuran Nilai Quality Ratio 

 

Quality Ratio adalah ratio yang menunjukkan kemampuan peralatan 

dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Adapun data-data yang 

digunakan dalam pengukuran Quality Ratio ini adalah Output, Reduced Yiled, dan 

Rework. 

Quality Ratio =  
                       

      
 x 100% 

Sebagai contoh pada minggu ke 2 bulan juli. Penyelesaian : 

Output   = 16284 

Reject saat setup = 79 

Rework  = 1127 

Quality Ratio =  
                       

      
 x 100% 
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Quality Ratio =  
               

     
 x 100% 

= 93% 

 

Berikut adalah Tabel dari Pengukuran Nilai Quality Ratio pada mesin Oven 

Bulan Juli- September 2018: 

Tabel 4.5 Quaity Ratio Bulan Juli-September 2018 

Juli 
Output 

(Kg) 

Reject Saat Setup 

(Kg) 

Reject & Rework 

(kg) 
Quality Ratio 

Minggu 1 24071,41 27 399 98% 

Minggu 2 16284 79 1127 93% 

Minggu 3 29658 22 320 99% 

Minggu 4 16222 286 3 98% 

Jumlah 86234 415 1849 97% 

Agustus 
Output 

(Kg) 

Reject Saat Setup 

(Kg) 

Reject & Rework 

(kg) 
Quality Ratio 

Minggu 1 11722 16 223 98% 

Minggu 2 19225 93 1333 93% 

Minggu 3 17019 25 352 98% 

Minggu 4 24365 21 306 99% 

Minggu 5 22378 36 518 98% 

Jumlah 94709 191 2732 97% 

September 
Output 

(Kg) 

Reject Saat Setup 

(Kg) 

Reject & Rework 

(kg) 
Quality Ratio 

Minggu 1 2585 8 107 96% 

Minggu 2 23310 52 834 96% 

Minggu 3 14645 30 505 96% 

Minggu 4 21891 24 335 98% 

Minggu 5 19473 26 364 98% 

Jumlah 81905 140 2146 97% 
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Gambar 4.18 Kecenderungan Nilai Quality Ratio bulan Juli – September 2018 

 

4.2.4 Pengukuran Nilai OEE 

Setelah nilai Avaibility ratio, Performance ratio, dan Quality ratio 

didapatkan, maka selanjutnya adalah menghitung nilai OEE. Dan rumus yang 

digunakan untuk pengukuran nilai OEE adalah : 

OEE = Avaibility × Performance × Quality 

Sebagai contoh pada minggu ke 2 bulan juli : 

Penyelesaian : 

Avaibility = 90% 

Performance = 107% 

Quality = 93% 

OEE = Avaibility × Performance × Quality 

         = 90% x 107% x 93% 

         = 89% 
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Berikut adalah Tabel dari Pengukuran Nilai Quality Ratio pada mesin Oven 

Bulan Juli- September 2018: 

 

Tabel 4.6 OEE Bulan Juli-September 2018 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Kecenderungan Nilai OEE  bulan Juli – September 2018 

 

Juli Avaibility 
Performance 

Ratio 
Quality Ratio OEE 

Minggu 1 86% 91% 98% 76% 

Minggu 2 90% 98% 93% 82% 

Minggu 3 98% 94% 99% 91% 

Minggu 4 87% 99% 98% 85% 

Jumlah 91% 96% 97% 85% 

Agustus Avaibility 
Performance 

Ratio 
Quality Ratio OEE 

Minggu 1 75% 74% 98% 54% 

Minggu 2 86% 66% 93% 52% 

Minggu 3 93% 86% 98% 78% 

Minggu 4 92% 87% 99% 80% 

Minggu 5 93% 89% 98% 81% 

Jumlah 88% 80% 97% 69% 

September Avaibility 
Performance 

Ratio 
Quality Ratio OEE 

Minggu 1 81% 76% 96% 59% 

Minggu 2 78% 84% 96% 63% 

Minggu 3 89% 88% 96% 75% 

Minggu 4 88% 75% 98% 65% 

Minggu 5 90% 95% 98% 84% 

Jumlah 85% 84% 97% 70% 
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4.2.5 Pengukuran Nilai Losses 

 

Perhitungan ini berguna untuk mengidentifikasi kerugian seperti kerugian 

karena kerusakan alat, kerugian persiapan dan penyesuaian, kerugian kerusakan 

 

4.2.5.1  Equipment Failure Losses  

Untuk menghitung equipment failure losses membutuhkan data downtime 

dan loading time proses produksi rumus yang digunakan untuk menghitung 

equipment failure losses adalah sebagai berikut:  

 

Equipment Failure Losses = 
         

            
 x 100% 

 

 

Berikut adalah hasil perhitungan Equipment Failure Losses mesin oven bulan 

Juli-September 2018 : 

Tabel 4.7 perhitungan Equipment Failure Losses 

Juli 
Loading Time 

(Menit) 

Downtime 
(Menit) 

Equipment Failure 
Losses 

Minggu 1 6480 935 14% 

Minggu 2 4560 449 10% 

Minggu 3 7440 140 2% 

Minggu 4 4320 567 13% 

Jumlah 22800 2091,12 9% 

Agustus 
Loading Time 

(Menit) 

Downtime 
(Menit) 

Equipment Failure 
Losses 

Minggu 1 5280 1342 25% 

Minggu 2 8160 1150 14% 
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Minggu 3 4800 315 7% 

Minggu 4 6720 506 8% 

Minggu 5 6200 415 7% 

Jumlah 31160 3728 12% 

September 
Loading Time 

(Menit) 

Downtime 
(Menit) 

Equipment Failure 
Losses 

Minggu 1 960 180 19% 

Minggu 2 8160 1788 22% 

Minggu 3 4320 487 11% 

Minggu 4 7980 985 12% 

Minggu 5 5580 549 10% 

Jumlah 27000 3989 15% 

 

 

 

 

 

4.2.5.2 Setup & Adjustment Losess 

Setup & Adjustment Losess, merupakan kerugian yang terjadi akibat waktu 

pembebanan mesin yang digunakan untuk mempersiapkan peralatan tetapi belum 

memberikan output. Untuk menghitung set up and adjustment losses membutuhkan 

data set up time dan loading time proses produksi. 

 

Setup & 𝐴𝑑𝑗 𝑠  𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠 =
          

            
 x 100% 

 

 Berikut adalah tabel perhitungan Setup & Adjustment Losess mesin oven 

bulan Juli- September 2018 : 
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Tabel 4.8 Perhitungan Setup & Adjustment Losess 

Juli 
Loading Time 

(Menit) 

Set up & Adjustment 

(Menit) 
Setup Time 

Minggu 1 6480 100 2% 

Minggu 2 4560 105 2% 

Minggu 3 7440 20 0% 

Minggu 4 4320 3 0% 

Jumlah 22800 228 1% 

Agustus 
Loading Time 

(Menit) 

Set up & Adjustment 

(Menit) 
Setup Time 

Minggu 1 5280 90 2% 

Minggu 2 8160 190 2% 

Minggu 3 4800 75 2% 

Minggu 4 6720 106 2% 

Minggu 5 6200 100 2% 

Jumlah 31160 561 2% 

 

 

Tabel 4.8 Perhitungan Setup & Adjustment Losess (Lanjutan) 

September 
Loading Time 

(Menit) 

Set up & Adjustment 

(Menit) 
Setup Time 

Minggu 1 960 40 4% 

Minggu 2 8160 162 2% 

Minggu 3 4320 65 2% 

Minggu 4 7980 120 2% 

Minggu 5 5580 105 2% 

Jumlah 27000 492 2% 

 

4.2.5.3 Reduced Speed Losses 
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Reduced Speed Losses merupakan kerugian terhadap pembebanan mesin 

sebagai akibat terserapnya waktu karena penurunan kecepatan cycle time maupun 

standard time sebagai dampak dari berbagai hal. 

 

  

 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan Reduced Speed Losses mesin oven bulan 

Juli- September 2018 : 

Tabel 4.9 Perhitungan Reduced Speed Losses 

Juli 

Operating Time 

(Menit) 

Loading 

Time 

(Menit) 

Total 

Produksi 

(Kg) 

Ideal Cycle 

time 

(Menit) 

Reduced 

Spees 

Losses 

Minggu 1 5350 6480 21071 0,23 8% 

Minggu 2 3511 4560 16284 0,23 5% 

Minggu 3 7235 7440 29658 0,23 6% 

Minggu 4 3753 4320 16222 0,23 1% 

Jumlah 19848 22800 83234 0,23 3% 

 

Tabel 4.9 Perhitungan Reduced Speed Losses (Lanjutan) 

Agustus 

Operating Time 

(Menit) 

Loading 

Time 

(Menit) 

Total Produksi 

(Kg) 

Ideal Cycle 

time 

(Menit) 

Reduced 

Spees 

Losses 

Minggu 1 3638 5280 11722 0,23 18% 

Minggu 2 6710 8160 19225 0,23 28% 

Minggu 3 4575 4800 17019 0,23 14% 

Minggu 4 6414 6720 24365 0,23 12% 

Minggu 5 5760 6200 22378 0,23 10% 

Jumlah 27097 31160 94709 0,23 17% 

September 

Operating Time 

(Menit) 

Loading 

Time 

(Menit) 

Total Produksi 

(Kg) 

Ideal Cycle 

time 

(Menit) 

Reduced 

Spees 

Losses 
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Minggu 1 780 960 2585 0,23 19% 

Minggu 2 6372 8160 23310 0,23 12% 

Minggu 3 3833 4320 14645 0,23 11% 

Minggu 4 6695 7980 21891 0,23 21% 

Minggu 5 4731 5580 19473 0,23 5% 

Jumlah 22411 27000 81905 0,23 13% 

 

4.2.5.4 Iddling and Minor Stopages Losses  

Idling and minor stopages losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh 

kejadian – kejadian seperti berhentinya mesin sejenak, idle time mesin dan lain 

sebagainya. Untuk menghitung Losses ini dibutuhkan nilai target dengan 

pengurangan hasil output yang di kali dengan ideal kecepatan mesin menghasilkan 1 

produk. Rumus yang digunakan untuk menghitung idling and minor stopages adalah 

sebagai berikut:  

Idling and minor stopages losses = 
                              

            
 x 100% 

 

  

Berikut adalah perhitungan untuk Idling And Minor Stopages Losses bulan Juli - 

September 2018:  

Tabel 4. 10 Perhitungan Idling And Minor Stopages Losses 

Juli 
Target 

(Kg) 

Output 

(Kg) 

Ideal cycle time 

(Menit) 

Loading Time 

(Menit) 

Idle and 

Minor 

Stoppage 

Losses 

Minggu 1 26750 24071,41 0,23 6480 8% 

Minggu 2 17554,4 16284 0,23 4560 6% 

Minggu 3 36175 29658 0,23 7440 18% 

Minggu 4 18765 16222 0,23 4320 12% 

Jumlah 99244,4 86234,6 0,23 22800 11% 
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Agustus 
Target 

(Kg) 

Output 

(Kg) 

Ideal cycle time 

(Menit) 

Loading Time 

(Menit) 

Idle and 

Minor 

Stoppage 

Losses 

Minggu 1 18190 11722,48 0,23 5280 5% 

Minggu 2 33549,92 19225 0,23 8160 35% 

Minggu 3 22874,48 17019 0,23 4800 24% 

Minggu 4 32068,96 24365 0,23 6720 23% 

Minggu 5 28799,8 22378 0,23 6200 21% 

Jumlah 135483,2 94709 0,23 31160 26% 

September 
Target 

(Kg) 

Output 

(Kg) 

Ideal cycle time 

(Menit) 

Loading Time 

(Menit) 

Idle and 

Minor 

Stoppage 

Losses 

Minggu 1 3900 2585,385 0,23 960 27% 

Minggu 2 31859,12 23310 0,23 8160 21% 

Minggu 3 19164,72 14645 0,23 4320 21% 

Minggu 4 33474,8 21891 0,23 7980 29% 

Minggu 5 23654,55 19473 0,23 5580 15% 

Jumlah 112053,2 81905 0,2 27000 22% 

 

 

 

 

4.2.5.5 Defect Losses 

Defect Losses mencerminkan seberapa lama waktu yang tersedia pada waktu 

pembebanan mesin yang terserap untuk menghasilkan produk yang rusak. 

Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan total produk rusak dengan actual 

cycle time dibagi dengan waktu pembebanan mesin. 

Defect Losses = 
Total Reject x ideal Cycle Time 

x 100 %
 

Loading Time 

Berikut adalah tabel perhitungan Setup & Adjustment Losess mesin oven bulan Juli- 
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September 2018 : 

 

Tabel 4.11 Perhitungan Defect Losses 

Juli 

 

Total Reject 

(Kg) 

 

Ideal Cycle Time 

(Menit) 

Loading Time 

(Menit) 
Defect Losses 

Minggu 1 427 0,23 6480 2% 

Minggu 2 1206 0,23 4560 6% 

Minggu 3 342 0,23 7440 1% 

Minggu 4 289 0,23 4320 2% 

Jumlah 2265 0,23 22800 2% 

Agustus 

Total Reject 

(Kg) 

 

Ideal Cycle Time 

(Menit) 

Loading Time 

(Menit) 
Defect Losses 

Minggu 1 238 0,23 5280 1% 

Minggu 2 1426 0,23 8160 4% 

Minggu 3 376 0,23 4800 2% 

Minggu 4 328 0,23 6720 1% 

Minggu 5 555 0,23 6200 2% 

Jumlah 2923 0,23 31160 2% 

 

 

Tabel 4.11 Perhitungan Defect Losses (Lanjutan) 

September 

Total Reject 

(Kg) 

 

Ideal Cycle Time 

(Menit) 

Loading Time 

(Menit) 
Defect Losses 

Minggu 1 115 0,23 960 3% 

Minggu 2 887 0,23 8160 2% 

Minggu 3 536 0,23 4320 3% 

Minggu 4 359 0,23 7980 1% 

Minggu 5 390 0,23 5580 2% 

Jumlah 2287 0,23 27000 2% 
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4.2.5.6   Rework Losses 

 

Rework Losses merupakan kerugian yang disebabkan oleh adanya produk cacat 

atau aktivitas kerja ulang yang menyebabkan kehilangan waktu produksi dan bisa 

menyebabkan kerugian material. Dan untuk mengetahui nilai kerugian yang 

disebabkan oleh rework losses  dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 

Berikut adalah tabel perhitungan Rework Losess mesin oven bulan Juli- September 

2018 : 

Tabel 4.12 Perhitungan Rework Losses 

Juli 
Loading Time 

(Menit) 

Ideal Cycle 

Time 

(Menit) 

Reject & Rework 

(Kg) 
Rework losses 

Minggu 1 6480 0,23 399,42 1% 

Minggu 2 4560 0,23 1127,06 6% 

Minggu 3 7440 0,23 320,03 1% 

Minggu 4 4320 0,23 2,94 0% 

Jumlah 22800 0,23 1849,45 2% 

 

 

 

Tabel 4.12 Perhitungan Rework Losses (Lanjutan) 
 

Agustus 
Loading Time 

(Menit) 

Ideal Cycle 

Time 

(Menit) 

Reject & Rework 

(Kg) 
Rework losses 

Minggu 1 5280 0,23 222,51 1% 

Minggu 2 8160 0,23 1332,69 4% 

Minggu 3 4800 0,23 351,57 2% 

Minggu 4 6720 0,23 306,49 1% 

Minggu 5 6200 0,23 518,3 2% 
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Jumlah 31160 0,23 2731,56 2% 

September 
Loading Time 

(Menit) 

Ideal Cycle 

Time 

(Menit) 

Reject & Rework 

(Kg) 
Rework losses 

Minggu 1 960 0,23 107,24 3% 

Minggu 2 8160 0,23 834,39 2% 

Minggu 3 4320 0,23 505,29 3% 

Minggu 4 7980 0,23 335,22 1% 

Minggu 5 5580 0,23 364,21 2% 

Jumlah 27000 0,23 2146,35 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.6  Akumulasi Nilai Six Big Losses  

Dari hasil perhitungan losses yang telah dilakukan, kemudian diurutkan dari 

yang terbesar ke yang paling kecil sehingga diperoleh urutan sebagai berikut:  

Tabel 4.13 Akumulasi Nilai Six Big Losses 

Jenis Losses Menit Presentasi 

Equipment Failure Losses 9809 48% 
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Idling  and  Minor  Stopages Losses 4232 21% 

Reduced Speed Losses 1886 9% 

Defect Losses 1661 8% 

Rework Losses 1547 8% 

Set Up and Adjust Losses 1281 6% 

Total 20415 100% 

 

Setelah dikonversi ke dalam menit didapatkan Losses sebesar 20.415 menit, 

nilai Losses yang terbesar adalah Equipment failure yang disebabkan oleh kegagalan 

mesin  saat jalannya produksi.
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diuraikan pada bab pengumpulan 

dan pengelolahan, maka analisis terhadap hasil pengolahan tersebut terbagi menjadi 

bagian perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Sig Big Losses. 

Analisa perhitungan OEE terdiri dari tiga faktor yang meliputi : analisis perhitungan 

Availability Ratio. Performance Ratio, serta Quality Ratio. Perhitungan OEE 

dilakukan setelah mendapatkan nilai Availability, Performance, dan Quality Ratio 

dengan formula : OEE = Availabilty x Performance x Quality 

  

Tabel 5.1 Standar Nilai OEE 

Jenis Nilai 

Availability 90 % 

Performance Rate 95 % 

Quality Rate 99 % 

OEE 85 % 

 

Sedangkan pada perhitungan Six Big Losses meliputi Downtime Losses, , Speed 

Losses dan Defect Losses. Selanjutnya akan dibuat Diagram Pareto pada Nilai Six Big 

Losses untuk dilakukan analisis. Dengan tujuan untuk mengetahui Losses utama yang 

paling dominan, yang menyebabkan nilai OEE pada mesin rendah dan menjadi 

perioritas dalam perbaikan kinerja mesin tersebut. Pada Diagram Sebab Akibat dari 

hasil analisis menggunakan Diagram Pareto maka Losses yang menjadi perioritas 

akan dicari penyebab terjadinya Losses tersebut dengan menggunakan FMEA 

(Failure Mode And Effects Analysis). 
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 5.1   Analisis Availability Ratio  

  

Availability merupakan perbandingan antara waktu operasi mesin aktual 

dengan waktu operasi mesin yang telah direncanakan. Bisa dikatakan 

Availability mencerminkan seberapa besar waktu loading time yang tersedia 

yang digunakan disamping yang terserap oleh downtime losses. Maka semakin 

tinggi nilai availability-nya maka semakin baik. Standar untuk nilai availability 

adalah 90%.  

Berikut adalah  hasil perhitungan availability dari line 7:   

  

  

Gambar 5. 1 Grafik hasil perhitungan Availability bulan Juli – September 2018   

Dari grafik diatas nilai availability tertinggi terjadi pada bulan Juli 

tepatnya minggu ke 3 yang melebihi nilai standar World Class yaitu 98%. 

Sedangkan pada bulan juli minggu ke 2, bulan agustus minggu 3, 4, 5 dan bulan 

september minggu ke 5 telah mencapai standar nilai World Class 90%.  Nilai 
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paling rendah terjadi pada bulan Agustus minggu ke 1 dan bulan September 

minggu ke 2 dengan nilai 75% dan 78%. Diketahui pada saat itu memiliki 

downtime paling besar yaitu 1.342 menit dan 1.788 menit. Downtime yang tinggi 

disebabkan oleh Chain Link yang patah dan memebutuhakan waktu breakdown 

lebih lama.   

  

5.2  Analisis Performance Ratio  

Performance Ratio merupakan suatu rasio yang menggambarkan 

kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan barang. Performance Ratio 

mempertimbangkan faktor yang menyebabkan berkurangnya kecepatan produksi 

dari kecepatan sebenarnya yang dapat dilakukan oleh mesin tersebut. Standar 

untuk nilai Performance adalah 95%. Hasil perhitungan Performance Rate dari 

bulan juli  hingga september 2018 adalah sebagai berikut :   

    

 

Gambar 5.2 Grafik Hasil Perhitungan Performance Bulan Juli - September 2018   
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai Performance Rate paling 

tinggi terjadi pada bulan Juli minggu ke 2 dan minggu ke 4 dengan nilai 

Performance Rate dengan selisi 1% yaitu 98% dan 99%. Nilai ini terjadi karena 

kecepatan mesin sesuai dengan target dan berjalan dengan stabil tanpa penurunan 

kecepatan sehingga menyebabkan nilai dari operating time dan output dapat 

maksimal, dan dikarenakan sedikitnya nilai downtime yang membuat nilai setting 

pada mesin mengalami penurunan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan 

agustus minggu ke 2 dengan nilai Performance Rate sebesar 66%. Nilai rendah ini 

terjadi  karena pada bulan tersebut produksi hanya sedikit sedangkan waktu yang 

tersedia untuk produksi atau nilai operating time berkurang karena jumlah 

downtime yang tinggi.  

   

5.3 Analisis Quality Ratio  

Quality Ratio merupakan perbandingan antara produk yang lolos Quality 

Control dengan total produksi. Pada perusahaan ini produk bisa dikatakan baik 

apabila Sheet sesuai dengan standar berat, warna dan tingkat kematangan 

Perusahaan sendiri telah memberikan target produk yang masuk dalam kategori 

baik adalah sebesar 97%. Sedangkan standar Internasional untuk Quality Ratio 

adalah 99%. Berikut adalah hasil Quality Ratio perhitungan pada bulan juli  

sampai bulan september 2018:   
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Gambar 5.3 Grafik Hasil Perhitungan Quality Bulan Juli-September 2018   

Dari grafik diatas dapat diketahui nilai Quality Rate selalu diatas 92%. 

Nilai Quality Ratio paling tinggi adalah bulan juli minggu ke 3 dan bulan agustus 

minggu ke 4 yaitu dengan nilai 99% nilai ini sudah mencapai standar 

internasional. Kemudian nilai terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus 

minggu ke 2 dengan nilai Quality Rate sebesar 93%. Selain tidak tercapai standar 

nilai internasional nilai tersebut juga tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Dapat disimpulkan nilai Quality Rate yang dihasilkan pada mesin 

oven masih banyak yang belum memenuhi standar internasional tetapi rata-rata 

telah mencapai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut di sebabkan 

karena terlalu banyak reject atau sheet yang tidak sesuai dengan standar Quality 

Control, banyaknya produk yang tidak standar disaat operator melakukan seting 

pada awal start.  

  

5.4  Analisis Overall Equipment Effectiveness   

Perhitungan Overall Equipment Effectiveness bertujuan untuk mengetahui 

tingkat  keefektifan suatu mesin atau suatu line produksi. Dalam penelitian ini 

perhitungan OEE bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan line 7 yang 
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merupakan line yang paling besar nilai input dan outputnya dibandingkan dengan 

5 Line lainnya. Overall Eequipment Effectiveness mempertimbangkan waktu, 

kualitas, dan performa dari line produksi. Hasil perhitungan dari Overall 

Equipment Effectiveness dapat dilihat pada diagram berikut:    

  

 

Gambar 5. 4 Grafik Overall Equipment Efectiveness bulan juli-september 2018    

Berdasarkan grafik diatas, nilai OEE yang tertinggi terjadi bulan Juli 

minggu ke 3 dengan nilai 91% dan minggu ke 4 dengan nilai 85% yang juga telah 

mencapai standar Internasional. Sedangkan nilai OEE terendah terjadi pada bulan 

agustus minggu ke 1 dan ke 2 dengan nilai 54 % dan 52% yang disebabkan oleh 

rendahnya nilai Performance Rate. Dapat disimpulkan bahwa nilai OEE pada 

perusahaan ini banyak yang tidak mencapai target terdapat 3 minggu yang 

memilih nilai dibawah 60%. Berdasarkan benchmark yang ditetapkan oleh JIPM, 

apabila nilai belum memenuhi standar 60% produksi dianggap memiliki skor 

rendah dan membutuhkan improvement sesegera mungkin.   

  

5.5  Analisis Diagram Sebab-Akibat   

Setelah diketahui hasil perhitungan OEE yang terdiri dari tiga faktor yang 

meliputi : analisis perhitungan Availability Ratio. Performance Ratio, serta 
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Quality Ratio.  Bahwa penyebab rendahnya nilai Overall equipment 

Effectiveness karena tidak tercapainya stnadar nilai ketiga faktor tersebut, 

kemudian untuk mengetahui akar penyebabnya digunakannya diagram sebab 

akibat. Faktor yang dianalisa dalam fishbone diagram adalah manusia, mesin, 

metode, material, dan lingkungan kerja. Berikut adalah gambar dari fishbone 

diagram penyebab rendahnya nilai Overall equipment effectiveness:   

  

Gambar 5.5 Diagram Penyebab Rendahnya Nilai OEE  

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 kategori penyebab 

rendahnya OEE yaitu sebagai berikut:   

1. Material   

PT. Ultra Prima Abadi bekerja sama dengan banyak supplier untuk 

memenuhi kebutuhan. Pada bahan baku utama seperti tepung ada 5 supplier 

pemasok. Oleh sebab itulah  formula adonan sering berubah-ubah karena standar 
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menyesuaikan dengan meterial, kemungkinan dengan banyaknya standar 

menyebabkan kesalahan pada pembuatan adonan.  

Pembuatan adonan memerlukan tambahan air, pemberian air tersebut bisa 

berubah-ubah sesuai dengan insting operator maka sifat kekentalan pada adonan 

yang berbeda-beda. Suhu air juga menentukan kekentalan adonan, air harus 

dibawa 15 derajat selsius, tetapi sering sekali suhu tersebut tidak tercapai.  

Semua ini akan menyebabkan hasil Sheet yang tidak lolos quality control dan 

akan menyebabkan baking plat mudah lengket.    

  

2. Manusia   

Pada mesin oven terdapat 3 operator yang mengoprasikan mesin oven 

hingga spreading. Hal ini akan menyebabkan kelelahan pada operator yang 

menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai Overall Equipment Effectiveness. 

Ketika operator kelelahan, hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. 

Ketelitian dalam melakukan pekerjaan menjadi berkurang bahkan dapat 

melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.  Selain faktor kelelahan 

tersebut, kepedulian operator terhadap mesin masih kurang. Meskipun operator 

mengetahui ada yang tidak sesuai, namun operator kurang memperdulikannya hal 

ini sering terjadi saat pergantian shift.   

  

3. Mesin   

Mesin kompresor merupakan mesin yang berperan penting dalam kegiatan 

produksi di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan kegiatan produksi di mesin 

oven memerlukan kestabilan tekanan angin, jika tekanan angin berkurang mesin 

oven tidak berjalan maksimal, sheet tidak akan lepas dari baking plat jika suplai 

angin berkurang ini juga akan menimbulkan masalah fatal, karena peputaran 

baking plat di kontrol oleh peunumatik yang fungsinya akan baik jika tekanan 

angin sesaui dengan standar, tetapi jika tekanan angin berkurang peunumatik tidak 

berfungsi dengan baik, sehingga baking plat dapat terbentur dan chain link bisa 
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patah. Pada bab 4 telah dilampirkan jadwal maintenance, tetapi maintenance 

sering sekali tidak dilakukan hal ini dikarenakan Spare Part belum tersedia dan 

karna permintaan pasar yang banyak lebih didahulukannya kegiatan produksi.  

Usia mesin oven yang digunakan telah berusia lebih dari 20 tahun, sudah 

banyak komponen mesin yang diperbaharui, tetapi masih terdapat komponen yang 

lama. Ini menyebabkan ketidakstabilan kinerja mesin dan maintenance harus 

melakukan set up kembali.  

  

4. Lingkungan   

Faktor lingkungan juga dapat berpengaruh pada rendahnya nilai Overall 

Equipment Effectiveness. Suhu oven yang tinggi mempengaruhi suhu ruangan di 

dalam pabrik ini cukup membuat operator kurang nyaman dalam bekerja. 

Akibatnya operator sering meninggalan mesin oven untuk mendapatkan udara 

yang lebih sejuk ke dapartement Cutting yang dekat dari spreading. Selain itu mati 

listrik juga mempengaruhi kinerja proses produksi karena ketika terjadi mati 

listrik membutuhkan waktu untuk menggganti ke genset dan setelah listrik 

menyalah mesin sering terjadi kesalahan atau error.  

  

5. Metode  

Pada metode yang digunakan untuk melakukan perawatan telah diajarkan 

kepada staf Engginering, tetapi alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan 

perawatan sering bermasalah atau mengalami kerusakan sehingga staf Enginering 

menggunakan alat seadanya sehingga Downtime akan lebih lama. Selain itu dalam 

serah terima antar shift ketika pergantian shift dinilai kurang optimal, karena 

terbatasnya waktu.  
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5.6  Analisis Six Big Losses   

Setelah dilakukan perhitungan losses, kemudian dilakukan analisis kerugian 

apa yang paling berdampak pada perusahaan. Berikut adalah hasil perhitungan Six 

Big Losses yang telah dilakukan :   

  

Tabel 5.2 Akumulasi Six Big Losses   

jenis losses  Menit   Presentasi  

Equipment Failure Losses   9809  48%  

Idling  and  Minor  Stopages Losses   4232  21%  

Reduced Speed Losses   1886  9%  

Defect Losses   1661  8%  

Rework Losses   1547  8%  

Set Up and Adjust Losses   1281  6%  

Total   20415  100%  

  

Dari tabel diatas kemudian dibuat diagram pareto sebagai berikut :   
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Gambar 5.6 Diagram Pareto Six Big Losses  

Dari diagram pareto diatas, diketahui bahwa kerugian terbesar terjadi pada 

Equipment Failure Losses dengan nilai 48% nilai tersebut hampir setengah dari 

keseluruhan 6 kerugian, dan kerugian setelahnya adalah Idling and Minor 

Stopager Losses dengan nilai 21%. Besarnya nilai Equipment Failure Losses 

dikarenakan banyaknya jadwal maintenance yang tidak tepat waktu menyebabkan 

kerusakan peralatan atau komponen pada mesin sehingga mesin tidak dapat 

melakukan produksi. Sedangkan tingginya kerugian Idling and Minor Stopages 

Losses dikarenakan terjadinya pemberhentian sementara disebabkan oleh 

gangguangangguan kecil salah satunya kareana tekanan angin berkurang.  
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5.7  Identifikasi Penyebab 2 Kerugian terbesar   

  

Setelah diketahuai sebab akibat nilai OEE tidak mencapai standar. Dan 

diketahui dari pareto nilai terbesar untuk kerugian disebabkan oleh Equipment 

Failure Losses dan Idling  and  Minor  Stopages Losses. Maka di identifikasi 

akibat kegagalan yang terjadi pada mesin oven untuk kerugian Equipment Failure 

Losses dan Idling  and  Minor  Stopages Losses  dapat dilihat pada Tabel 5.3 .  

  

Tabel 5.3 Failure Mode And Failure Effect Mesin Oven  

No.   
Jenis 

Kerugian   
Failure Mode   Failure Effect   Failure Cause   S  O  D  Risk  

1  
 Equipment  

Failure  
Losses  

Program control 

tidak sesuai  
Mesin tidak bekerja 

sesuai ketentuan  
Kesalahan setting 

program control  
5  3  2  30  

Baking Plat berat  Rel Baking Plat patah  
Tidak Melakukan 

greasing   
7  6  5  210  

Tensten tidak bekerja 

dengan baik  
Chainlink Baking Plat 

Patah  

Tekanan Angin 

berkurang dan rusaknya 

peunumatik   
8  3  7  168  

Baking Plat tidak 

terkunci  
Produk Mentah  Baking Plat lengket  8  5  2  

80  

Pematik api tidak 

berfungsi  
Api Oven tidak 

menyalah  
Tidak singkronya 

program mesin   
8  5  5  200  
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2  

Idling  and   
Minor   

Stopages 

Losses  

Target Produksi 

tidak tercapai  
Kerugian pada 

perusahaan  
Kerusakan Komponen 

mesin   7  8  5  
280  

Kompresor Alarm  
Proses produksi 

terhambat  
Kompresor Mati  

6  5  5  150  

Round Belt Take Off 

Putus  

Mesin menganggur 

sesaat dan waktu 

produksi terhambat  

Round belt mengering 

dan terbakar   
5  5  7  

175  

Operator tidak sigap  

Membutuhkan waktu 

yang lama dalam 

bekerja  

Operator kurang 

kepedulian   
8  3  4  

96  

Mesin mati 

mendadak   

Mesin Berhenti Sesaat 

untuk penggantian  

genset  
Listrik padam   6  2  7  

84  

  

  

  

5.8  Perhitungan Dan Pengurutan Nilai RPN (Risk Priority Number)    

  

Nilai RPN menunjukkan keseriusan dari jenis kerugian. Semakin besar nilai 

RPN menunjukkan semakin besar nilai masalah. Nilai RPN didapatkan dari hasil 

perkalian nilai Severity, Occurance, dan Detection. Rekapitulasi nilai RPN dapat 

dilihat pada Tabel 5.4. Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai RPN, terdapat 10 

Failure Cause yang terpilih berdasarkan prinsip diagram pareto.  

    

Tabel 5.4 Rekapitulasi Nilai RPN  

  

No.  Failure Cause   S  O  D  Risk  
Presentase  

RPN  
Presentase  

1  
Kerusakan  
Komponen mesin   

7  8  5  280  19%  19%  

2  
Tidak Melakukan 

greasing   
7  6  5  210  14%  33%  

3  
Tidak singkronya 

program mesin   
8  5  5  200  14%  47%  

4  
Round belt 

mengering dan 

terbakar   
5  5  7  175  12%  59%  
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5  

Tekanan Angin 

berkurang dan 

rusaknya 

peunumatik   

8  3  7  168  11%  70%  

6  Kompresor mati   6  5  5  150  10%  80%  

7  
Operator kurang 

kepedulian   
8  3  4  96  7%  87%  

8  Listrik padam   6  2  7  84  6%  93%  

9  Baking Plat lengket  8  5  2  80  5%  98%  

10  
Kesalahan setting 

program control  
5  3  2  30  2%  100%  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.9   Analisis dan Usulan Perbaikan  

   

Analisis dan usulan perbaikan yang diajukan untuk melakukan perbaikan 

dalam mengurangi Six Big Losses khususnya Equipment Failure Losses dan Idling  

and  Minor  Stopages Losses  berdasarkan failure cause yang terpilih yaitu sebagai 

berikut :    

  

1. Kerusakan komponen mesin , dengan nilai RPN sebesar 280  

Pada bab 4 telah dilampirkan macam-macam komponen oven yang 

memerlukan maintenace. Tetapi maintenace sering sekali komponen yang 

harus dimaintence sesuai dengan jadwal tidak dapat terlaksana karena spart 

pare yang belum tersedia dan jadwal produksi yang sangat padat. jika 

komponen tidak mendapatkan maintenance kerusakan yang terjadi dimasa 

yang akan datang akan lebih buruk, memang kerusakan pada mesin tidak 
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dapat dihindari dan ini hal yang wajar tetapi jika dilakukan maintenance 

dengan rutin dan tepat waktu kerusakan komponen mesin dapat dicegah dan 

tidak terlalu buruk. Contoh jika pada engsel baking plat tidak dilakukan 

greasing sesuai dengan jadwal dapat menyebabkan engsel pada baking plat 

berat membukanya dan hal yang terjadi sheet akan mentah karena tidak 

tertutup sempurnanya baking plat dan terburuknya rel akan patah karena 

memaksakan menutup dan membuka engsel yang berat. Komponen lainnya 

yang membutuhkan maintenance adalah screper buble perlunya melumasi 

raintai screper yang bertujuan agar screper berjalan dengan mulus sehingga 

tidak terjadi macet yang akan menimpulkan kebakaran pada buble yang 

terbuang dibawah oven.   

Karena usia mesin yang tua diharapkan jadwal maintenance bisa 

dilakukan tepat waktu dengan menyesuaikan jadwal produksi dan 

maintenace, devisi maintenance juga diharapkan bisa tepat waktu dalam 

mengadakan Spare Part yang akan digunakan untuk keperluan 

maintenance.  

  

2. Tidak Melakukan greasing dengan nilai RPN 210  

Melakukan Greasing pada engsel baking plat sangatlah penting. 

Jadwal rutin pelaksanaan greasing harus sesuai dengan jadwal, telalpi pada 

pelaksanaan dilapangan greasing baking plat dilakukan jika bekaing plat 

dirasakan benar-benar berat dan menimbulkan masalah. Greasing yang 

bertujuan untuk melancarkan buka tutup jika engsel pada baking plat terjadi 

sendatan makan efek lain yang akan ditimbulkan adalah rel roller akan patah 

dan locking hook bengkok. Jika terjadi masalah tersebut akan memakan 

waktu yang lebih lama. Sebab tidak dilakukan greasing sesuai dengan 

jadwal karena produksi masih terus berjalan, alat greasing yang rusak dan 

greasing yang belum tersedia. Oleh sebab itu team enginering harus bekerja 

sama kepada divisi produksi untuk membuat jadwal pelaksanaan 

maintenance agar tidak bentrok dengan jadwal produksi, memastikan alat 
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greasing dalam keadaan baik dan memeiliki gres yang cukup untuk 

melaksanakan maintenace.  

  

3. Tidak singkronya program mesin dengan nilai RPN sebesar 200  

Jika dalam perbaikan atau pengoprasian terjadi kesalahan program 

kontrol akan terjadi masalah yang rumit. Misal terjadi kesalahan dalam 

seting kelistrikan oven maka program oven akan error dan berjalan tidak 

dengan mestinya. Jika terjadi penggantian komponen kelistrikan dan tidak 

tersedianya spare part yang sama sering dilakukan modifikasi sistem dengan 

menggunakan spare part yang berbeda. akhirnya program yang orisinil akan 

berubah dan jika ada perbaikan kembali tidak dapat melihat panduan 

rangkaian kembali . sebab itu diusulkan untuk terus mengupdate spare part 

yang telah habis, jika ada perubahan kontrol teknisi harus membuat gambar 

dan menerangkan kepada team teknik.   

  

  

  

4. Round Belt putus dengan nilai RPN sebesar 175.  

Round belt putuh adalah masalah yang sering terjadi setiap bulan 

dipastikan round belt take off putus. Dengan nilai deteksi kesalahan 7 yang 

menandakan kejadian ini susah untuk diprediksi karena raound belt berputar 

terus menerus dan letak round belt didepat output oven sulit untuk 

melakukan deteksi kerusakan. Untuk melakukan penyambungan dan 

penggantian round belt oven harus berhenti ini akan menghambat proses 

produksi dan memerlukan perbaikan sekitar 10-25 menit. Penyambungan 

round belt menggunakan heater atau pemanas. hal ini menyebabkan 

lamanya waktu pergantian. usulan perbaikan penggantian material round 

belt yang tidak mudah terbakar dan penytambungan round belt menggunkan 

pin sehingga pada saat peroses perbaikan penyambungan round belt tidak 

memerluka heater dan waktu untuk menunggu heater panas.   
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5. Tekanan Angin berkurang dan rusaknya peunumatik dengan nilai RPN 

168  

Kerusakan pada chain link disebabkan oleh tekanan angin yang 

berkuran sehingga tensten tidak bergerak dengan semestinya, perputaran 

pada baking plat akan kasar. Kerusakan chain link emang jarang, tetapi jika 

chain link mengalami kerusakan maka waktu untuk perbaikan sangat lah 

lama, oven dapat stop lebih dari 8 jam . karena pengerjaan harus menunggu 

suhu oven turun dan juga alat perbaikan yang tidak lengkap oleh sebab itu 

perusahaan harus menyediakan alat maintenance yang mendukung segala 

aktifitas proses perbaikan untuk mempermudah dan tidak memakan waktu 

yang lama.  

  

  

  

6. Kompresor mati dengan nilai RPN sebesar 150  

Mesin oven menggunakan tekanan angin yang stabil pada 5-6 bar. 

Untuk menjalankan 6 line digunakan 5 kompresor. Jika terdapat kompresor 

yang bermasalah dan kompresor mati mesin oven akan tetap bisa 

berproduksi tetapi tidak maksimal, komponen-komponen pada mesin oven 

akan mengalami kendala dan jika tidak langsung dinyalakan kembali 

kompresor yang bermasalahakan terjadi kerusakan yang lebih serius lag. 

Saran saya perusahaan menambah 1-2 unit kompresor, kalau kompresor 

terjadi kerusakan dan harus berhenti mesin oven tetap bekerja dengan baik.  

  

  

7. Operator kurang kepedulian dengan nilai 96  

Kepedulian operator terhadap mesin masih kurang. Meskipun operator 

mengetahui ada yang tidak sesuai, namun operator kurang 

mempedulikannya hal ini sering terjadi saat pergantian shift. Oleh sebab itu 
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dibutuhkan  Operator diberikan motivasi target dan tujuan perusahaan dan 

pemberian pelatihan dalam proses produksi sesuai dengan job desknya 

masing-masing dengan  teliti dan tepat waktu sehingga tidak menghambat 

proses produksi. Pelatihan 5R perlu digaungkan kembali guna untuk 

membangun jiwa rasa kepemilikan mesin.   

  

8. Listrik padam dengan nilai RPN sebesar 64  

Listrik padam juga mempengaruhi kinerja proses produksi karena 

ketika terjadi mati listrik membutuhkan waktu untuk menggganti ke genset. 

Dan setalah listrik menyalah mesin sering terjadi kesalahan atau error. 

Usulan perbaikan perusahaan bekerja sama dengan PLN untuk mendapatkan 

jadwal pemadaman listrik. Diharapkan genset bisa otomatis beralih jika 

listrik pln padam., ini bertujuan untuk mempercepat mesin bekerja kembali 

karena untuk menghidupkan genset estimasi waktu sekitar 10-25 mesin.  

   

9. Baking Plat Lengket dengan nilai RPN 80  

Beberapa faktor yang menyebabkan Baking lengket adalah 

penggunaan yang terus menerus, tanpa melakukan chrome cleaning, adonan 

yang tidak sesuai dengan standar kekentalan dan penggunaan material. Pada 

material banyak supplier untuk memenuhi kebutuhan. Pada bahan baku 

utama seperti tepung ada 5 supplier pemasok. Oleh sebab itulah  formula 

adonan sering berubah-ubah standar menyesuaikan dengan meterial, 

kemungkinan dengan banyaknya standar menyebabkan kesalahan pada 

pembuatan adonan. Pembuatan adonan memerlukan tambahan air, 

pemberian air tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan insting operator 

maka sebab itu bisa terjadi kekentalan yang berbeda-beda. Kedinginan air 

juga menentukan kekentalan adonan, air harus dibawa 15 derajat celcius, 

tetapi sering sekali suhu tersebut tidak tercapai. Maka usulan perbaikan 

perusahaan harus membuatkan petunjuk yang jelas atau formula yang 

diketahui oleh operator dan Quality Control. Misalnya jika tepung merek A 
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memerlukan air lebih banyak. Dan masalah kekentalan adonan harus 

dilakukan improve pada mesin untuk pemberian air secara otomatis 

sehingga operator tidak harus menerka-nerka.   

  

10. Kesalahan setting program control dengan nilai RPN 30  

Kesalahan setting Program memang jarang terjadi, tetapi masalah yang 

ditimbulkan sangatlah serius. Kesalahan setting program biasanya terjadi 

pada motor butter pump. Putaran yang tidak cocok dengan cocok dengan 

posisi baking plat menyebabkan sheet tidak standar karena posisi adonan 

yang tidak pas ditengah penyebarannya. Untuk itu motor depositor dan 

butter pump harus sering dibersihkan agar tidak ada adonan yang tersendat 

dan motor tidak berjalan berat.   
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BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

6.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapatkan kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kinerja mesin oven  belum sesuai dengan standar OEE. Berdasarkan 

hasil perhitungan yang telah dilakukan rata – rata nilai Overall 

Equipment Effectiveness adalah 73%.  Hal ini disebabkan karena tidak 

adanya nilai yang mencapai standar untuk 3 komponen perhitungan nilai 

OEE. pada kinerja mesin oven selama 3 bulan rata-rata nilai  Availability 

Rate 88%,  Performance Rate 86% , dan Quality Rate 97. Meskipun nilai 

tersebut hampir mencapai target khusus untuk Avaibility dan Quality 

dengan selisi 2% tetapi harus dapat perbaikan atau improvement.  

2. Yang menjadi 2 Losses terbesar Penyebabkan turunnya kinerja mesin 

sehingga nilai OEE tidak mencapai standar World Class tersebut adalah 

Equipment Failure Losses dengan nilai 48% nilai tersebut hampir setengah 

dari seluruh kerugian dan dengan nilai 21%.  

3. Untuk meningkatkan efektifitas mesin oven perusahaan harus melakukan 

maaintenance sesuai dengan jadwal yang telah disediakan, agar tepat 

waktu divisi teknik harus bekerja sama dengan divisi lain untuk 

menyesuaikan jadwal maintenance dengan produksi. Dan melakukan 

monitoring part yang akan dipakai untuk kegiatan maintenance agar part 

yang ingin digunakan dapat tersedia tepat waktu. perusahaan harus 

melakukan improvemen pada mesin mixer agar air yang digunakan untuk 

adonan tidak sesuai dengan tekaran. Pada pekerja perusahaan harus 

memberikan seminar motivasi guna menanamkan semangat bekerja, 

pemberitahuan tentang target produksi pada karyawan ini bertujuan agar 

pekerja mengetahui tujuan perusahaan.  
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6.2  Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saran yang bisa diberikan kepada 

perusahaan adalah sebagai berikut:.  

1. Sebaiknya operator diberikan pemahaman pemeliharaan dan pembersihat 

mesin secara rutin. Perusahaan sebaiknya meningkatkan kepedulian 

operator dalam merawat peralatan yang digunakannya dalam sehari-hari.  

2. Pekerja diberitahu tentang target yang ingin dicapai perusahaan agar 

pekerja tau apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Perusahaan memberikan pemahaman pentingnya kerjasama antar bagian, 

operator dengan Quality control , operator dengan tim maintenace. 

Sehingga tidak terjadi kesalahan informasi. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Presentase downtime bulan juli 2018 

 

Lampiran 2. Presentase downtime bulan agustus 2018 
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Lampiran 3. Presentase downtime bulan september 2018 

 

Lampiran 4.Form Pengontrolan Downtime Oven 
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Lampiran 5.Identifikasi Jenis BS 

 

Lampiran 6.Form Pengontrolan Oven 
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Lampiran 7.Form Laporan Kerusakan Mesin 

 

 

Lampiran 8.Form Serah Terima BS 
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