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ABSTRAK 

Inter Metal Technology merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

industri yang menangani reparasi dan fabrikasi bagian-bagian dari mesin 

produksi. Permasalahan yang sering terjadi pada saat proses fabrikasi 

menggunakan mesin copymilling adalah sering berhentinya mesin yang dalam 

satu bulan dapat memakan waktu kurang lebih 12 jam, ini dikarenakan beberapa 

faktor baik itu mesin, manusia, metode, material, dan lingkungan yang 

menyebabkan penurunan efektivitas mesin. Oleh karena itu perlu adanya 

implementasi pemeliharaan secara berkala agar dapat mengurangi waktu 

berhentinya mesin karena kerusakan yang tidak terduga. Untuk menghitung nilai 

efektivitas mesin copymilling dapat menggunakan metode Overall Equipment 

Effectiveness dan menggunakan Six Big Losses untuk mengeliminasi faktor-faktor 

penyebab terjadinya penurunan efektivitas mesin. Dengan menggunakan 

perhitungan Overall Equipment Effectiveness diketahui pada bulan Agustus 2015 

memiliki persentase OEE sebesar 65,64% yang disebabkan karena rendahnya 

tingkat kualitas produk. Sedangkan hasil dari Six Big Losses persentase tertinggi 

yaitu dari faktor rework losses yang memiliki persentase 62,42% sehingga 

mengakibatkan turunnya nilai OEE. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri manufaktur pada saat sekarang ini merupakan salah satu bidang 

bisnis yang semakin banyak digeluti oleh kebanyakan orang. Seiring berjalannya 

waktu, semakin banyak bermunculan pabrik-pabrik baru dengan menghasilkan 

produk yang berbeda-beda. Industri manufaktur berhubungan dengan beberapa 

mesin yang mendukung terciptanya suatu produk. Mesin merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk dapat menjaga kualitas produk. Setiap mesin 

pasti akan mengalami penurunan kehandalan jika digunakan secara terus menerus 

yang kemudian akan menyebabkan penurunan kinerja dari mesin itu sendiri. 

 Setiap perusahaan industri manufaktur sangat memperhatikan sistem 

pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya agar tercapainya kualitas dan keandalan 

tertentu dari mesin tersebut serta kerja yang efektif dan efisien. Sistem 

pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar 

mesin atau peralatan yang akan digunakan selalu dalam keadaan siap pakai 

(serviceable). Jika dalam suatu perusahaan manufaktur memiliki pengetahuan 

manajemen pemeliharaan yang rendah, maka akan berakibat kesalahpahaman dari 
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setiap pekerja serta menghasilkan keluaran dan masukan yang relatif rendah. 

Setiap perusahaan industri khususnya industri manufaktur meskipun sudah 

meningkatkan fasilitas operasinya, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit setiap 

tahunnya hanya untuk meningkatkan keandalan dari mesin-mesin yang ada, tetapi 

dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan masih saja terjadi beberapa 

kerusakan yang tidak diharapkan. 

Inter Metal Technology merupakan perusahaan perseorangan yang 

bergerak di bidang industri yang menangani reparasi dan fabrikasi bagian-bagian 

dari mesin produksi. Dalam hal fabrikasi perusahaan ini menangani bermacam-

macam produk, salah satu produk yang di tangani adalah roll untuk menggulung 

benang yang diaplikasikan di mesin winding. Mesin yang digunakan untuk 

membuat produk ini adalah mesin copymilling dengan sistem kerja manual. Ada 

beberapa permasalahan yang sering dialami mesin copymilling ini, masalah 

tersebut muncul akibat beberapa hal yang sulit diprediksi karena sistem kerja 

mesin yang masih manual. Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah 

mengenai proses pemeliharaan mesin yang masih belum optimal, dikarenkan 

masih belum adanya prosedur pemeliharaan yang wajib dilakukan dan ditambah 

minimnya inisiatif operator dalam melakukan pemeliharaan pada mesin 

copymilling. Pemeliharaan yang dilaksanakan hanya bersifat umum, seperti 

melakukan pembersihan dan menambahkan oli saja. Hal-hal seperti ini tentunya 

akan membuat mesin mudah rusak dan memakan banyak waktu yang terbuang 

karena berhentinya kerja mesin, bahkan dari data yang ada berhentinya mesin 

dalam satu tahun bisa mencapai 94 jam. Hal ini sungguh sangat merugikan 
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perusahaan karena dengan waktu selama itu harusnya perusahaan dapat 

memproduksi roll dengan jumlah yang tidak sedikit.  

Untuk menjaga kondisi mesin tersebut agar tidak mengalami kerusakan 

ataupun setidaknya untuk mengurangi jenis kerusakan, sehingga waktu proses 

produksi tidak terpotong terlalu lama, maka dibutuhkan sistem pemeliharaan 

mesin yang baik dan tepat sehingga hasilnya dapat meningkatkan efektivitas 

mesin dan dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan dari kerusakan mesin. 

Untuk membantu perusahaan dalam menangani masalah yang selama ini 

menjadi penghambat proses produksi, maka melalui penelitian ini akan diusulkan 

pemeliharaan menggunakan metode total productive maintenance (TPM). 

Diharapkan dengan begitu tidak ada lagi breakdown yang menghambat proses 

produksi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini 

maka, perumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pemeliharaan yang sudah diterapkan untuk mesin 

copymilling di Inter Metal Technology ? 

2. Apa saja penyebab-penyebab terjadinya gangguan pada mesin 

copymilling yang ada di Inter Metal Technology? 

3. Apakah berpengaruh jika TPM diimplementasikan pada mesin 

copymilling di Inter Metal Technology? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat terfokus dan tidak meluas sehingga dapat sesuai 

dengan tema dari penelitian ini, maka ditentukan beberapa batasan masalah. 

Adapun batasan-batasan masalah yang ditentukan adalah sebagai berikut : 

1. Pembahasan masalah hanya menyangkut sistem pemeliharaan yang 

diterapkan pada mesin copymilling di Inter Metal Technology. 

2. Waktu kerja mesin copymilling di Inter Metal Technology hanya 2 

minggu dalam satu bulan. 

3. Pengukuran efektivitas mesin berfokus pada mesin copymilling untuk 

periode produksi Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. 

4. Penelitian dilakukan sampai kepada pemberian usulan dan penerapan 

perbaikan sistem pemeliharaan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di Inter Metal Technology  

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan mesin copymilling 

di Inter Metal Techology selama periode 2015. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor six big loss apa saja yang menjadi 

penyebab utama turunnya efektivitas mesin. 

3. Dapat meningkatkan nilai efektivitas mesin copymilling dengan 

mengeliminasi faktor six big loss yang menjadi penyebab utama 

turunnya efektivitas mesin copymilling. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang teratur, 

terarah dan mudah dipahami, maka penulis disusun dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

 Bab ini mengemukakan teori-teori yang menunjang serta digunakan dalam 

membantu mengolah data yang didapat dari perusahaan dan juga 

membantu dalam menganalisa pembahasan. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Bab ini menjelaskan tentang teknik dan tata cara dalam pengambilan data 

dan uga dalam pengolahan data sebagai langkah penulis untuk 

mendapatkan tujuan dari penulisan tugas akhir. 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini memuat data detail yang berasal dari perusahaan dan literatur 

mengenai penelitian yang dilakukan, serta pengolahan data yang dilakukan 

sebagai dasar pada pembahasan masalah. 
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BAB V Analisa Hasil 

Bab ini berisi tentang analisa dan pemecahan masalah dari hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan hasil analisa dan evaluasi data dan memberikan saran untuk 

menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi dan Fungsi Manajemen 

2.1.1 Definisi Manajemen 

Kata “manajemen” berasal dari bahasa inggris yaitu manage, atau dalam 

bahasa indonesia dapat diartikan mengendalikan atau mengelola. Definisi 

manajemen adalah suatu seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan 

utama dalam suatu organisasi melalui proses perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), dan mengelola (controlling) sumber daya manusia 

dengan cara efektif dan efisien. 

Menurut Sudarwan dan Yunan Danim (2010), manajemen sebagai sebuah 

proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
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Handoko (1997) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota oraganisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2002), manajemen sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan dan pengontrolan 

untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam 

mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien. 

Berdasarkan dari pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu pola atau sistem koordinasi yang dilakukan dalam 

organisasi melalui proses pereancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan dengan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu. 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

Menurut Sondang P Siagian (2005), fungsi-fungsi manajemen yang 

diterapkan dalam bidang sumber daya manusia adalah sebagai berikut : 

1. Planning (perencanaan) 

Perencanaan berarti menentukan program personalia, diantaranya meliputi 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan 

sumber daya manusia yang akan membantu terciptanya sasaran yang telah 

disusun oleh perusahaan. Program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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2. Organizing (mengorganisasikan) 

Pengorganisasian ini merupakan kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik, akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Motivating (memotivasi) 

Pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa 

pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar 

bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan 

oleh atasan. 

4. Controlling (mengendalikan) 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalur yang sesuai dengan maksud 

dan tujuan yang telah digariskan dari awal. 

5. Evaluating (mengevaluasi) 

Evaluasi merupakan proses pengawasan dan pengendalian performa 

perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk 

menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan kemudian 

memecahkan masalah tersebut sebelum masalah itu menjadi semakin 

besar. 
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2.2 Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga 

agar suatu benda dapat tetap bekerja sesuai fungsinya dan dilakukan secara 

sengaja (sadar) terhadap bagian fasilitas dengan mengadakan perbaikan tertentu 

untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Pemeliharaan sendiri diambil 

dari bahasa yunani terein yang berarti merawat, menjaga dan memelihara. 

Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan 

untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa 

diterima. 

2.2.1 Pengertian Pemeliharaan 

Pengertian pemeliharaan lebih jelas adalah tindakan merawat mesin atau 

peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan atau 

kerusakan mesin. (Setiawan F.D, 2008). Sedangkan menurut Assauri (2008) 

pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau 

peralatan pabrik dengan mengadakan perbaikan atau penyesuaian dan penggantian 

yang diperlukan supaya tercipta suatu keadaan operasional produksi yang 

memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat maupun memperbaiki komponen 

peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi secara aman, ekonomis, 

efektif dan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan dengan hasil produk 

yang berkualitas. 
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2.2.2 Kegiatan Pemeliharaan 

Dalam usaha menjaga agar setiap peralatan dan mesin dapat digunakan 

secara kontinu untuk berproduksi, maka kegiatan pemeliharaan yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara kontinu melakukan pengecekan (inspection). 

Kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selalu 

mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin 

kelancaran proses produksi. Sehingga jika terjadinya kerusakan maka 

segera diadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan 

laporan yang diperoleh dari hasil inspeksi dan berusaha untuk mencegah 

sebab-sebab timbulnya kerusakan. 

2. Kegiatan teknik (egineering). 

Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli 

dan pengembangan peralatan yang perlu diganti serta melakukan 

penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut, dalam kegiatan 

inilah dapat dilihat kemampuan untuk mengadakan perubahan dan 

perbaikan fasilitas perlatan perusahaan. Oleh karena itu kegiatan teknik ini 

sangat diperlukan terutama apabila dalam hal perbaikan mesin-mesin yang 

rusak. 

3. Kegiatan produksi (production). 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, yaitu 

merawat, memperbaiki mesin-mesin dan peralatan. Melaksanakan 

pekerjaan yang disarankan atau yang diusulkan dalam kegiatan inspeksi 

dan teknik, melakukan kegiatan service dan pelumasan. Kegiatan produksi 
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ini dimaksudkan ketika terdapat kerusakan agar segera memperbaiki 

peralatan yang rusak. 

4. Kegiatan administrasi (clerical work). 

Pekerjaan administrasi ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan-pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam 

melakukan pekerjaan pemelharaan dan biaya yang berhubungan dengan 

kegiatan pemeliharaan, komponen suku cadang yang dibutuhkan, laporan 

kemajuan tentang apa yang telah dikerjakan, waktu dilakukannya inspeksi 

dan perbaikan serta lamanya perbaikan tersebut. Jadi dalam pencatatan ini 

termasuk penyusunan perencanaan dan penjadwalan, yaitu rencana kapan 

suatu mesin harus dicek, diperiksa dan diperbaiki. 

2.2.3 Jenis-jenis Pemeliharaan 

Secara garis besar jenis pemeliharaan dibagi menjadi 2 golongan, antara 

lain : 

1. Pemeliharaan Tidak Terencana (Unscheduled Maintenance) 

Hanya ada satu jenis pemeliharaan tak terencana yaitu 

pemeliharaan darurat atau breakdown/emergency. Dikenal sebagai jenis 

pemeliharaan yang paling tua. Aktivitas pemeliharaan jenis ini adalah 

mudah untuk dipahami semua orang. Jenis pemeliharaan ini mengijinkan 

peralatan-peralatan untuk beroperasi hingga rusak total (fail). Kegiatan ini 

tidak bisa ditentukan / direncanakan sebelumnya, maka aktivitas ini juga 

dikenal dengan sebutan unschedule maintenance. Ciri-ciri jenis 

pemeliharaan ini adalah alat-alat mesin dioperasikan sampai rusak dan 
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ketika rusak barulah tenaga kerja dikerahkan untuk memperbaiki dengan 

cara „penggantian‟. 

Keuntungan pemeliharaan jenis ini hanya satu yaitu mudah 

dilaksanakan dan tidak perlu melakukan perencanaan pemeliharaan. Dan 

memiliki kelemahan yaitu : 

 Karena tidak bisa diketahui kapan akan terjadi breakdown, maka jika 

waktu breakdown adalah pada saat-saat periode produksi maksimal, 

maka akan mengakibatkan tidak tercapainya target produksi pada 

periode ini. 

 Jika suku cadang untuk perbaikan ternyata sukar untuk dipenuhi 

berarti dibutuhkan waktu tambahan untuk membeli atau memperoleh 

dengan cara lain suku cadang tersebut. 

2. Pemeliharaan Terencana (Scheduled Maintenance) 

Pemeliharaan Terencana adalah pemeliharaan yang diorganisasi 

dan dilakukan dengan pemikiran kemasa depan, pengendalian dan 

pencatatan sesuai rencana yng telah ditentukan. Pemeliharaan Terencana 

terdiri dari Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance), 

Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance) dan Pemeliharaan 

Prediktif (Predictive Maintenance). 

 Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance) 

Metode seperti ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, 

atau cara pemeliharaan yang direncanakan untuk pencegahan. Tipe 

pemeliharan seperti ini dibuat dengan mempertimbangkan 
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ketersediaan tenaga kerja, suku cadang, bahan untuk perbaikan dan 

faktor-faktor lainnya. Yang termasuk kedalam ruang lingkup 

preventive maintenance adalah : inspeksi, perbaikan kecil, 

pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin 

selama beroprasi terhindar dari kerusakan. Biaya perbaikan dan 

lamanya mesin/peralatan tidak beroperasi dapat diminimalkan 

dibandingkan dengan perbaikan mesin yang sama tetapi dilakukan 

setelah mesin itu rusak total. Sistim pemeliharaan mesin meliputi 

rencana inspeksi dan perbaikan secara periodik. Biaya pembuatan 

atau modal awal dapat dikurangi bila bagian pemeliharaan dapat 

memberikan informasi-informasi yang baik tentang masalah-masalah 

servis mesin/peralatan, pemasangan unit-unit cadangan dapat dibuat 

optimal. Selanjutnya dilakukan standarisasi jenis mesin dan suplier 

dan juga meningkatkan mutu barang tanpa menambah biaya hingga 

modal dapat dihemat dan juga biaya-biaya pemeliharaan selanjutnya. 

 Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance) 

Pemeliharaan seperti ini adalah pekerjaan yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas/peralatan sehingga 

mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan dapat 

dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian rupa, seperti 

melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan 

menjadi lebih baik. Hal yang dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan 

ulang umumnya terjadi pada peralatan atau mesin yang telah lama 

beroperasi, misalnya setelah beberapa tahun pemeliharaan rutin 
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dilaksanakan di pabrik, dari data inspeksi yang telah dilakukan akan 

diketahui umur serta biaya dari masing-masing peralatan, kemudian 

dapat ditentukan prioritas unit yang harus segera diperbaiki. Ini akan 

menjadikan prosedur perbaikan yang baik untuk dapat 

meminimalkan waktu yang dipakai untuk pekerjaan pemeliharaan 

rutin. Umumnya jika proses pemeliharaan ulang telah berjalan baik, 

maka tidak diperlukan mesin atau peralatan cadangan karena kondisi 

masing-masing mesin/peralatan sudah lebih terjamin. 

 Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance) 

Tipe pemeliharan jenis ini lebih maju dibanding dengan dua tipe 

sebelumnya. Ditandai dengan menggunakan teknik-teknik mutakhir 

(advance scientific techniques) termasuk statistik probabilitas untuk 

memaksimalkan waktu operasi dan menghilangkan pekerjaan-

pekerjaan yang tidak perlu. Predictive Maintenance dipakai hanya 

pada sistem-sistem yang akan menimbulkan masalah-masalah serius 

jika terjadi kerusakan pada mesin atau pada proses-proses yang 

berbahaya. 

1. Pemeliharaan Mandiri (Autonomous Maintenance) 

Pemeliharaan mandiri merupakan suatu kegiatan untuk dapat 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi mesin/peralatan melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh operator untuk memelihara 

mesin/peralatan yang mereka tangani sendiri. Prinsip-prinsip yang terdapat 

pada 5S, merupakan prinsip yang mendasari kegiatan autonomous 

maintenance, yaitu : 
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1. Seiri (clearing up) : Menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan 

2. Seiton (organizing) : Menempatkan benda-benda yang diperlukan 

dengan rapi 

3. Seiso (cleaning) : Membersihkan peralatan dan tempat kerja 

4. Seikatsu (standarizing) : Membuat standar kebersihan, pelumasan dan 

inspeksi 

5. Shitsuke (training and discipline) : Meningkatkan skill dan moral 

Autonomous maintenance diimplementasikan melalui 7 langkah 

yang akan membangun keahlian yang dibutuhkan operator agar mereka 

mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Tujuh langkah kegiatan 

yang terdapat dalam pemeliharaan mandiri adalah : 

1. Membersihkan dan memeriksa (clean and inspect) 

2. Membuat standar pembersihan dan pelumasan 

3. Menghilangkan sumber masalah dan area yang tidak terjangkau 

(eliminete problem and anaccesible area) 

4. Melaksanakan pemeliharaan mandiri (conduct autonomous 

maintenance) 

5. Melaksanakan pemeliharaan menyeluruh (conduct general inspection) 

6. Pemeliharaan mandiri secara penuh (fully autonomous maintenance) 

7. Pengorganisasian dan kerapian (organization and tidines) 

2.2.4 Faktor Pengaruh Sistem Pemeliharaan 

Agar optimalisasi laba dapat tercapai melalui sistem pemeliharaan ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem tersebut, antara 

lain : 
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1. 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. 

2. 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, dan yang lainnya. 

3. 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. 

4. Metode yang digunakan. 

Meskipun banyak pekerjaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun 

akan lebih baik jika penyelesaian pekerjaan tersebut dilakukan dengan 

metode yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

 

 

 

5. 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. 
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6. Kebutuhan keahlian. 

Keahlian yang dimiliki seorang pekerja akan memudahkan dia bekerja. 

7. Kebutuhan tenaga kerja. 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan harus 

ditentukan untuk setiap jenis keahlian. Hal ini berguna dalam ketetapan 

pengawasannya. 

2.2.5 Tujuan Pemeliharaan 

Menurut Daryus (2008), tujuan utama dari pemeliharaan mesin dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

1. Untuk memperpanjang kegunaan asset. 

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 

produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. 

3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang 

diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 

4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

Sedangkan menurut Assauri (2004), tujuan dari pemeliharaan mesin yaitu 

seperti yang disebutkan dibawah ini : 

1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana 

produksi. 

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

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak 

terganggu. 

3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar 

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan tersebut. 
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4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. 

5. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan 

keselamatan para pekerja. 

6. Mengadakan suatu kerja sama yang erat dan dengan fungsi-fungsi utama 

lainnya dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama 

perusahaan yaitu tingkat keuntungan (return on invesment) yang sebaik 

mungkin dan yang terendah. 

2.2.6 Tugas dan Pelaksanaan Kegiatan Maintenance 

Semua tugas-tugas atau kegiatan pemeliharaan dapat digolongkan 

kedalam salah satu dari lima tugas pokok yang berikut : 

1. Inspeksi (Inspections) 

Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan dan pemeriksaan 

secara berkala (routine schedule check) terhadap mesin/peralatan sesuai 

dengan rencana yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan 

selalu mempunyai fasilitas mesin/peralatan yang baik untuk menjamin 

kelancaran proses produksi. 

 

 

2. Kegiatan Teknik (Engineering) 

Kegiatan teknik meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang 

baru dibeli, dan kegiatan pengembangan komponen atau peralatan yang 

perlu diganti, serta melakukan penelitian-penelitian terhadap 
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kemungkinan pengembangan komponen atau peralatan, juga berusaha 

mencegah terjadinya kerusakan. 

3. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan pemeliharaan yang 

sebenarnya yaitu dengan memperbaiki seluruh mesin/peralatan 

produksi. 

4. Kegiatan Administrasi 

Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan pencatatan-pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam 

melakukan kegiatan pemeliharaa, penyusunan planning dan 

schedulling, yaitu rencana kapan kegiatan suatu mesin/peralatan 

tersebut harus diperiksa dan diperbaiki. 

5. Pemeiharaan Bangunan. 

Kegiatan pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan yang tidak 

termasuk dalam kegiatan teknik dan produksi dari bagian maintenance. 

2.2.7 Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan adalah agar dapat memperpanjang umur ekonomis 

dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar mesin dan 

peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk 

pelaksanaan proses produksi (Ahyari, 2008). Keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh dengan adanya pemeliharaan yang baik terhadap mesin, adalah sebagai 

berikut : 

1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. 
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2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan 

berjalan dengan lancar. 

3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin 

terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan 

peralatan produksi selama proses produksi berjalan. 

4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka 

proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik 

pula. 

5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan 

produksi yang digunakan. 

6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka 

penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. 

2.3 Total Productive Maintenance (TPM) 

Total Productive Maintenance mula-mula berasal dari pemikiran 

Preventive Maintenance dan Production Maintenance yang asalnya dari Amerika 

kemudian masuk ke Jepang dan berkembang menjadi suatu sistem baru khas 

Jepang yang kemudian dikenal dengan sebutan TPM (Total Productive 

Maintenance). TPM berkembang dari filosofi yang dibawa oleh Dr. W. Edward 

Deming yang mempopulerkannya di Jepang setelah perang dunia ke-2 dengan 

pendekatan pemanfaatan data untuk melakukan kontrol kualitas dalam produksi, 

dan lambat launpendekatan pemanfaatan data juga dilakukan untuk melakukan 

kegiatan pemeliharaan dalam berproduksi. Perusahaan yang pertama kali 

mengimplementasikan TPM adalah Nippondenso corp., yang dipelopori oleh 

Seiichi Nakajima. Tidak lama kemudian, Nippondenso meraih pengakuan dan 
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penghargaan atas kesuksesan mengimplementasikan Total Productive 

Maintenance dari Japanese Institute Of Plant Engineering (JIPE). Seiichi 

Nakajima lah yang kemudian mempopulerkan dan mengkampanyekan Total 

Productive Maintenance dengan menulis berbagai buku dan artikel pada akhir 

tahun 80an dan terus berkembang di awal tahun 90an. 

2.3.1 Pengertian Total Productive Maintenance (TPM) 

Total Productive Maintenance adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan 

dan peralatan kerja. Menurut Suzaki Kyoshi (1999), Total Productive 

Maintenance adalah konsep pemeliharaan yang melibatkan seluruh pekerja yang 

bertujuan mencapai efektivitas pada seluruh sistem produksi melalui partisipasi 

dan kegiatan pemeliharaan yang produktif, proaktif, dan terencana. 

Secara menyeluruh definisi dari Total Productive Maintenance mencakup 

lima elemen yaitu sebagai berikut : 

1. TPM bertujuan untuk menciptakan suatu sistem preventive 

maintenance (PM) untuk memperpanjang umur penggunaan 

mesin/peralatan 

2. TPM bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas mesin/peralatan 

secara keseluruhan (overall effectiveness) 

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

bagian produksi, bagian maintenance) 

4. TPM melibatkan semua orang mulai dari tingkatan manajemen 

tertinggi hingga para karyawan/operator lantai produksi 
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5. TPM merupakan pengembangan dari sistem maintenance berdasarkan 

PM melalui manajemen motivasi 

2.3.2 Manfaat Total Productive Maintenance (TPM) 

Manfaat dari studi aplikasi TPM secara sistematik dalam rencana kerja 

jangka panjang pada perusahaan khususnya menyangkut faktor-faktor berikut : 

1. Peningkatan produktifitas dengan menggunakan prinsip-prinsip TPM 

akan meminimalkan kerugian-kerugian pada perusahaan. 

2. Meningkatkan kualitas dengan TPM, meminimakan kerusakan pada 

mesin/peralatan dan downtime mesin dengan metode terfokus. 

3. Waktu deivery ke konsumen dapat ditepati, karena produksi yang 

tanpa gangguan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. 

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

nilai tambah dapat dikurangi. 

5. Kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja lebih baik. 

6. Meningkatkan motivasi kerja, karena hak dan tanggung jawab 

didelegasikan oleh setiap orang. 

2.4 Analisa Produktifitas : Six Big Losses (Enam Kerugian Besar) 

Kegiatan dan tindakan-tindakan yang diimplementasikan dalam Total 

Productive Maintenace bukan hanya berfokus pada pencegahan terjadinya 

kerusakan pada mesin atau peralatan dan meminimalkan downtime mesin ataupun 

peralatan. Akan tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan kerugian akibat 

rendahnya efisiensi mesin atau peralatan saja. Rendahnya produktifitas mesin atau 

peralatan yang menimbulakan kerugian bagi perusahaan sering diakibatkan oleh 

penggunaan mesin atau peralatan yang tidak efektif dan efisien terdapat enam 
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faktor yang disebut six big losses (enam kerugian besar). Efisiensi adalah ukuran 

yang menunjukkan bagaimana sebaiknya sumber-sumber daya digunakan dalam 

proses produksi untuk menghasilkan output. Efisiensi merupakan karakteristik 

proses mengukur performansi aktual dari sumber daya relatif terhadap standar 

yang ditetapkan. Sedangkan efektivitas merupakan karakteristik lain dari proses 

mengukur derajat pencapaian output dari sistem produksi. Efektivitas diukur dari 

aktual output rasio terhadap output direncanakan. Dalam era persaingan bebas saat 

ini pengukuran sistem produksi yang hanya mengacu pada kuantitas output 

semata akan dapat menyesatkan, karena pengukuran ini tidak memperhatikan 

karakteristik utama dari proses yaitu efisiensi, efektivitas dan kapasitas. 

Menggunakan mesin atau peralatan seefisien mungkin artinya adalah 

memaksimalkan fungsi dari kinerja mesin atau peralatan produksi dengan tepat 

guna dan berdaya guna. Untuk dapat meningkatkan produktifitas mesin atau 

peralatan yang digunakan maka perlu analisis produktifitas dan efisiensi mesin 

atau peralatan pada enam kerugian besar (six big losses). Adapun enam kerugian 

besar tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Breakdown 

Kerugian yang terjadi akibat dari kerusakan mesin (peralatan dan 

perlengkapan kerja). Kerusakan mesin atau peralatan akan 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan akibat berkurangnya volume 

produksi atau kerugian material akibat produk yang dihasilkan cacat 

2. Setup and Adjusment 

Kerugian karena setup dan adjusment adalah semua waktu setup 

termasuk waktu penyesuaian (adjusment) dan juga waktu yang 
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dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan mengganti suatu jenis produk ke 

jenis produk berikutnya untuk produksi selanjutnya. Dengan kata lain 

total yang dibutuhkan mesin tidak berproduksi guna mengganti 

peralatan (dies) bagi jenis produk berikutnya sampai dihasilkan 

produk yang sesuai untuk proses selanjutnya. 

3. Small Stops 

Kerugian yang terjadi akibat adanya gangguan mesin sehingga mesin 

tidak dapat beroprasi secara optimal. 

4. Slow Running 

Kerugian yang terjadi karena mesin berjalan dengan lambat tidak 

sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Menurunnya kecepatan 

produksi timbul jika kecepatan operasi aktual lebih kecil dari 

kecepatan mesin yang telah dirancang beroprasi dalam kecepatan 

normal. Menurunnya kecepatan produksi antara lain disebabkan oleh : 

o Kecepatan mesin yang dirancang tidak dapat dicapai karena 

berubahnya jenis produk atau material –yang tidak sesuai dengan 

mesin/peralatan yang digunakan. 

o Kecepatan produksi mesin/peralatan menurun akibat operator tidak 

mengetahui berapa kecepatan normal mesin/peralatan 

sesungguhnya. 

o Kecepatan produksi segaja dikurangi untuk mencegah timbulnya 

masalah pada mesin atau peralatan dan kualitas produk yang 

dihasilkan jika produksi pada kecepatan produksi yang lebih tinggi. 

5. Startup Defect 
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Kerugian yang diakibatkan karena terjadinya cacat produk saat 

Startup (saat awal mesin beroprasi). 

6. Production Defect 

Kerugian waktu dan material yang timbul selama waktu yang 

dibutuhkan oleh mesin atau peralatan untuk menghasilkan produk 

baru dengan kualitas produk yang telah diharapkan. Kerugian yang 

timbul tergantung pada faktor-faktor seperti keadaan operasi yang 

tidak stabil, tidak tepatnya penanganan dan pemasangan mesin, 

peralatan dan cetakan (dies) ataupun operator tidak mengerti dengan 

kegiatan proses produksinya yang dilakukan. 

2.5 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan produk dari six big 

losses pada mesin atau peralatan. Keenam faktor dalam six big losses dapat 

dikelompokkan menjadi tiga komponen utama dalam OEE untuk dapat digunakan 

dalam mengukur kinerja mesin atau peralatan yakni, downtime losses, speed 

losses, defect losses. Overall Equipment Effectiveness merupakan ukura 

menyeluruh yang mengidentifikasikan tingkat produktivitas mesin atau peralatan 

dan kinerjanya secara teori. Pengukuran ini sangat penting untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki cara yang tepat untuk menjamin peningkatan produktifitas 

penggunaa mesin atau peralatan. Penyebab rendahnya nilai dari OEE antara lain 

karena kurang tindakan preventive, corrective maintenance, dan tingginya tingkat 

defect and speed.  

Formula matematis dari overall equipment effectiveness (OEE) 

perumusannya adalah sebagai berikut : 
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 OEE = Availability x Performance Rate x Rate of Quality Product 

2.5.1 Availability 

Availability merupakan rasio yang menggambarkan pemanfaatan waktu 

yang tersedia untuk kegiatan operasi mesin atau peralatan. Dengan demikian dapat 

menghitung availability mesin, dengan menggunakan nilai dari : 

 Operation time 

 Planned Operation 

 Downtime 

Dengan adanya nilai-nilai tersebut maka formula yang digunakan untuk 

menghitung nilai availability adalah : 

              
              

            
       

                            
                     

            
       

  Dari formula tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut : 

o Planned Operation merupakan waktu yang tersedia (available time) 

perhari atau perbulan dikurangi dengan waktu downtime mesin yang 

sudah direncanakan (planned downtime). 

Planned Operation = Total Available Time – Planned Downtime 

o Operation time merupakan hasil pengurangan Planned Operation 

dengan waktu downtime mesin (non-operation time). Jadi dapat 

disimppulkan bahwa operation time adalah waktu operasi yang 

tersedia setelah waktu-waktu downtime mesin dikeluarkan dari total 

vailable time yang telah direncanakan. 
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o Downtime merupakan waktu proses yang seharusnya digunakan mesin 

akan tetapi karena adanya gangguan pada mesin atau peralatan 

(equipmet failures) mengakibatkan tidak adanya output yang 

dihasilkan 

o Downtime meliputi mesin berhenti beroprasi akibar kerusakan mesin 

atau peralatan, penggantian cetakan, pelaksanaan prosedur setup dan 

adjusment dan lain-lainnya. 

2.5.2 Performance Rate 

Performance Rate merupakan hasil perkalian dari operation speed rate 

dan net operation rate, atau rasio kuantitas produk yang dihasilkan kemudian 

dikali dengan waktu siklus idealnya terhadap waktu yang tersedia yang 

melakukan proses produksi (operation time). Dalam menghitung Performance 

Rate dibutuhkan tiga faktor penting, yaitu : 

 Ideal cycle time (waktu siklus ideal) 

 Processed amount (jumlah produk yang diproses) 

 Operation time (waktu operasi mesin) 

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka formula untuk menghitung 

nilai Performance Rate adalah sebagai berikut : 
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2.5.3 Rate of Quality Product 

Rate of Quality Product merupakan rasio jumlah produk yang lebih baik 

terhadap jumlah total produk yang diproses. Untuk menemukan nilai dari Rate of 

Quality Product harus dihitung berdasarkan dua faktor berikut : 

 Processed amount (jumlah produk yang diproses) 

 Defect amount (jumlah produk yang cacat) 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka Rate of Quality Product dapat 

dihitung menggunakan formula berikut : 

                         
                              

                
        

2.5.4 Diagram Sebab Akibat (Cause and Effect Diagram) 

Diagram ini dikenal dengan istilah diagram tulang ikan (fish bone 

diagram) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1943 oleh Prof. Kaoru Ishikawa. 

Diagram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan karakteristik kualitas output 

kerja. Diagram sebab akibat merupakan suatu pendekatan terstruktur yang 

memungkinkan analisis yang lebih terperinci untuk menemukan penyebab-

penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada.  

Diagram sebab akibat dapat juga digunakan apabila pertemuan diskusi 

dengan menggunakan brainstorming untuk mengidentifikasi mengapa suatu 

masalah terjadi, diperlukan anaisis lebih terperinci dari suatu masalah dan terdapat 

kesulitan untuk terjadinya penyimpangan kuaitas hasil kerja maka orang akan 

selalu mendapatkan bahwa ada 5 faktor penyebab utama signifikan yang perlu 

diperhatikan, yaitu : 
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KUALITAS HASIL

KERJA

METODE KERJA MANUSIA BAHAN BAKU

LINGKUNGAN KERJA MESIN/PERALATAN

1. Manusia (man) 

2. Metode kerja (work method) 

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

4. Bahan baku (raw material) 

5. Lingkungan kerja (work environment) 

Salah satu contoh gambaran dari diagram sebab akibat dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 1 Contoh Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 
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2.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Sebelumnya 

No. Tahun Judul Penulis Metode Hasil 

1 2014 ANALISIS 

PENERAPAN 

TOTAL 

PRODUCTIVE 

MAINTENANCE 

(TPM) 

MENGGUNAKAN 

OVERALL 

EQUIPMENT 

EFFECTIVENESS 

(OEE) DAN SIX 

BIG LOSSES PADA 

MESIN CAVITEC 

DI PT. ESSENTRA 

SURABAYA 

 Dyah Ika 

Rinawati 

 Nadia Cynthia 

Dewi 

 Pengumpulan Data : 

- Breakdown mesin 

- Stand by mesin 

- Maintenance terencana 

- Waktu operasi 

- Jumlah produksi dan jumlah 

cacat 

 Pengukuran nilai Overall 

Equipment Effectiveness (OEE). 

 Identifikasi Six Big Losses. 

 Identifikasi faktor penyebab 

menggunakan fishbone diagram. 

o Pencapaian OEE 

- Rata-rata pencapaian OEE 

selama 6 bulan hanya 28,50%. 

- OEE terendah pada bulan 

keempat 12,71%. 

o Kerugian dominan yang 

menyebabkan rendahnya nilai 

OEE pada mesin Cavitec VD-02 

adalah Idling and minor 

stoppages loss denga total time 

losses 952,99 jam atau 41,077% 

dari keenam faktor six big losses. 

o Faktor penyebab idling and minor 

stoppages loss: 

- Faktor manusia (kurang teliti, 
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No. Tahun Judul Penulis Metode Hasil 

kurang responsif) 

- Faktor material (salah 

spesifikasi, kurang stock) 

- Faktor metode (autonomous 

maintenance tidak berjalan 

dengan baik) 

Faktor Lingkungan (kebersihan 

mesin kurang, banyak komponen 

yang menumpuk) 

2 2012 PENERAPAN 

OVERALL 

EQUIPMENT 

EFFECTIVENESS 

(OEE) DALAM 

IMPLEMENTASI 

TOTAL 

PRODUCTIVE 

MAINTENANCE 

 Rahmad 

 Pratikto 

 Slamet 

Wahyudi 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Analisa OEE 

 Pengukuran produktivitas six 

big losses 

o Rata-rata hasil perhitungan OEE 

masih dibawah standar yaitu 

sebesar 50,36% 

o Yang memberikan kontribusi 

terbesar penyebab rendahnya 

efektivitas mesin adalah reduced 

speed dan breakdown loss yaitu 

sebesar 95,61% dan 2,22% 

o Yang menjadi penyebab reduced 
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No. Tahun Judul Penulis Metode Hasil 

(TPM) (STUDI 

KASUS DI PABRIK 

GULA PT. “Y”) 

speed loss adalah faktor manusia, 

sedangkan penyebab breakdown 

loss umumnya disebabkan sistem 

perawatan mesin yang belum 

sesuai (faktor metode). 

3 2013 ANALISIS 

EFEKTIVITAS 

MESIN 

PENGGILING 

TEBU DENGAN 

PENERAPAN 

TOTAL 

PRODUCTIVE 

MAINTENANCE 

 Agus Jiwantoro 

 Bambang Dwi 

Argo 

 Wahyunanto 

Agung Nugroho 

 Pengumpulan Data : 

- Running time 

- Planned Downtime 

- Planned Operation 

- Downtime 

- Operating time 

- Ideal cycle time 

- Processed amount 

- Defect amount 

 Perhitungan OEE 

o Nilai OEE mesin penggiling tebu 

telah memenuhi standar dengan 

nilai rata-rata 92,36% 

o Nilai availability 93,8%, 

Performance Rate 99,09%, dan 

rate of quality product 99,34% 

o Faktor utama penyebab turunnya 

kinerja mesin penggiling tebu 

yaitu karena kerusakan peralatan 

yang tinggi 

4 2009 PENERAPAN 

TOTAL 

 Henry Joy 

Hutagaol 

 Rancangan penelitian 

 Objek penelitian 

o Equipment failures yang terjadi 

selama periode Februari 2008 – 
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No. Tahun Judul Penulis Metode Hasil 

PRODUCTIVE 

MAINTENANCE 

UNTUK 

PENINGKATAN 

EFISIENSI 

PRODUKSI 

DENGAN 

MENGGUNAKAN 

METODE 

OVERALL 

EQUIPMENT 

EFFECTIVENESS 

DI PT. 

PERKEBUNAN 

NUSANTARA III 

GUNUNG PARA 

 Menentukan variabel : 

- Variabel independen 

(variabel bebas, sebab yang 

mempengaruhi) 

- Variabel dependen (variabel 

terikat) 

 Penentuan masalah 

 Peninjauan lapangan 

 Studi literatur 

 Pengumpulan data : 

- Observasi 

- Wawancara 

- Merangkum data tentang 

yang berkaitan dengan 

penelitian 

 Pengolahan data 

 Analisa dan pemecahan masalah 

Januari 2009 persentase 

breakdown loss terjadi pada bulan 

Juli 2008 sebesar 3,01% 

o Selama periode Februari 2008 – 

Januari 2009 persentase terbesar 

untuk setup and adjustment 

terjadi pada bulan November 

2008 yaitu sebesar 1,46% dan 

yang terendah terjadi pada bulan 

Maret sebesar 1,23% 

o Persentase terbesar faktor 

efektivitas mesin yang hilang 

karena faktor idling and minor 

stoppages adalah pada bulan 

September 2008 sebesar 19,81% 
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No. Tahun Judul Penulis Metode Hasil 

5 2012 TOTAL 

PRODUCTIVE 

MAINTENANCE : 

STUDI KASUS 

PADA UKM 

OTOMOTIF 

MALAYSIA 

 Badli Shah M.Y  Analisis Statistik dengan 

menggunakan software SPSS 

 Analisis perbedaan tingkat 

kepentingan yang direncanakan 

dan yang dilakukan di lapangan 

 Evaluasi realibilitas dan 

validitas 

o Nilai OEE yang dimiliki saat ini 

adalah 89,92% dimana nilai 

tersebut dapat ditingkatkan lagi 

dengan cara emmperbaiki faktor-

faktor dari six big losses. 

o Kerusakan mesin dapat 

diturunkan sebesar 79.83% 

setelah menggunakan predictive 

maintenance, mesin press sebesar 

72,32% dan mesin glasir sebesar 

73,97%. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan penelitian ini diperlukan beberapa data dari 

perusahaan sehingga mendukung hasil yang akurat untuk penelitian ini. Beberapa 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer, yaitu data yang didapat dari pengamatan secara langsung 

di lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung di perusahaan dan menanyakan secara 

langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan operasional 

mesin kepada karyawan yang bersangkutan. Data yang diperoleh 

merupakan data cara kerja mesin dan cara pemeliharaan mesin 

tersebut. 

2. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang tidak langsung diamati 

oleh peneliti. Data ini merupakan dokumentasi perusahaan, dan 

beberapa data tambahan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti jumlah 

produksi roll dalam satu periode, waktu yang dibutuhkan untuk 

produksi dalam satu bulan, dan waktu delay mesin yang terjadi. 
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3.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini, salah satu yang harus dilakukan 

adalah mengidentifikasi masalah. Masalah yang ada di lapangan merupakan 

keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka dari itu variabel 

dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Variabel bebas (independen) 

Vaariabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab berubahnya atau munculnya variabel terikat 

(dependen). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

data perawatan mesin atau peralatan. 

2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari variabel bebas (independen). Yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas mesin atau 

peralatan. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada mesin copymilling di Inter Metal Technology, 

untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan digunakanlah beberapa 

pendekatan dengan metode Total Productive Maintenance yang dimulai dengan 

langkah sebagai berikut : 
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1. Menentukan masalah 

Sebelum penelitian dilaksanakan maka harus ditentukan terlebih 

dahulu masalah apa yang akan diangkat dan dianalisa dengan melihat 

dari beberapa sudut pandang. 

2. Studi lapangan. 

Melakukan pengamatan ke perusahaan tempat dimana penelitian 

dilakukan serta mengamati masalah yang ada berdasarkan tujuan yang 

telah dibuat sebelumnya. 

3. Studi literatur 

Melihat berbagai teori pendukung dari berbagai sumber baik itu buku, 

artikel maupun jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ada pada perusahaan. 

4. Pengumpulan data 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi : 

 Pengamatan langsung, pengamatan yang dilakukan dengan cara 

melihat langsung masalah yang terjadi di perusahaan terutama di 

bagian produksi yaitu pada mesin copymilling. 

 Wawancara, menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dibuat 

bersangkutan dengan perawatan pada mesin copymilling kepada 

karyawan yang memahami operasional mesin tersebut. 

 Merangkum beberapa data tentang hal-ha yang menyangkut 

dengan penelitian ini. 
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5. Pengolahan data 

Data-data yang telah di dapat dari perusahaan tentang mesin 

copymilling selanjutnya diolah dengan menggunakan metode Overall 

Equipment Effectiveness, yang kemudian dapat dijabarkan lagi dan 

didapatkan hasil yang lebih maksimal. 

6. Analisa dan pemecahan masalah 

Hasil yang telah didapat dari pengolahan data selanjutnya akan 

dianalisa dan dilakukan pemecahan masalah dengan metode-metode 

pendukungnya, kemudian setelah itu diberikan usulan perbaikan yang 

ditujukan kepada perusahaan. 

7. Kesimpulan dan saran 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang sudah terlaksana dan beberapa saran baik untuk 

perusahaan maupun untuk penelitian yang selanjutnya. 

3.4 Pengolahan Data 

Setelah data dari perusahaan sudah terkumpul, kemudian data yang ada 

diolah untuk kemudian dapat digunakan dalam penelitian. Tahapan pengolahan 

data dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan nilai Availability 

2. Menghitung Performance Rate 

3. Menghitung nilai Rate of Quality Product 

4. Menghitung nilai OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

5. Menghitung nilai OEE Six Big Losses 
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6. Menjabarkan permasalahan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya 

dilakukan dalam menangani masalah tersebut dengan menggunakan 

Cause and Effect Diagram. 

3.5 Analisis Pemecahan Masalah 

Setelah data diolah dengan menggunakan metode-metode pendukung, 

maka didapatlah hasil yang menggambarkan seberapa besar perubahan tingkat 

efektivitas dari penggunaan mesin atau peralatan tersebut, kemudian untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada maka perlu dianalisis dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Analisis perhitungan nilai OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

2. Analisis perhitungan nilai OEE Six Big Losses 

3. Analisis Cause and Effect Diagram 

4. Evaluasi, pemberian usulan serta implementasi sistem guna 

meminimalkan kerugian yang timbul. 

Berikut ini terdapat Flow Chart yang menggambarkan tahapan proses 

penelitian dari awal mulai sampai dengan selesai.  
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Mulai

Perumusan Masalah

Studi Lapangan Studi Literatur

Pengumpulan Data

Data Primer Data Sekunder

Pengolahan Data :

Menggunakan metode OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Analisa dan Pemecahan Masalah :

1. Analisa OEE

2. Analisa OEE Six Big Losses

3. Analisa Diagram Sebab Akibat

4. Evaluasi atau Usulan Pemecahan Masalah

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 Cara kerja mesin 

copymilling

 Cara memelihara mesin 

 Jumlah produksi

 Waktu produksi

 Waktu delay mesin

Implementasi Total Productive Maintenance

Faktor Pembanding Sebelum dan Sesudah 

Implementasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Data Perusahaan 

Inter Metal Technology merupakan perusahaan perseorangan yang 

bergerak di bidang industri yang menangani reparasi dan fabrikasi bagian-bagian 

dari mesin produksi. Dalam menangani fabrikasi roll Inter Metal Technology 

menggunakan strategi Make to Order yang hanya akan memulai produksi jika 

Purchase Order sudah terbit. Dengan menggunakan strategi Make to Order maka 

waktu pengerjaan untuk membuat roll hanya membutuhkan waktu 10 hari kerja 

dengan pembagian waktu senin sampai kamis 9 jam kerja dan jumat 8 jam kerja 

tanpa tambahan waktu lembur. 

 Mesin yang dibutuhkan untuk produksi roll adalah mesin bubut, mesin 

copymilling dan mesin bor, setelah melewati mesin-mesin tersebut proses 

selanjutnya hingga finishing dilakukan tidak dengan bantuan mesin melainkan 

menggunakan keterampilan tangan. Mesin yang menjadi objek penelitian adalah 

mesin copymilling karena mesin ini bersifat critical unit dimana ketika mesin ini 

mengalami gangguan sehingga harus menghentikan proses produksi maka tidak 

akan ada produk yang tercipta karena inti dari proses produksi ada di mesin ini, 
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sehingga dibutuhkan manajemen perawatan yang tepat sehingga dapat 

mengurangi gangguan terhadap mesin. 

 Data yang didapat dari perusahaan adalah data dari bulan Januari 2015 

sampai desember 2015. Data yang ada yaitu meliputi : 

1. Data produksi mesin copymilling 

2. Data waktu yang tersedia untuk mesin copymilling 

3. Data planned  

4. Data waktu kerusakan mesin copymilling 

5. Data Change Over Loss copymilling 

4.1.1 Data Produksi 

Data produksi mesin copymilling di Inter Metal Technology meliputi data 

total produk yang diproses, data produk yang cacat dan data produk yang sesuai 

spesifikasi.  

Tabel 4. 1 Data Produksi Inter Metal Periode 2015 

Bulan 

Total Product 

Processed 

(Pcs) 

Total Reject 

Product      

(Pcs) 

Total Good 

Product            

(Pcs) 

Januari 42 2 40 

Februari 41 1 40 

Maret 41 1 40 

April 85 5 80 

Mei 83 3 80 

Juni 97 7 90 

Juli 41 1 40 

Agustus 52 12 40 

September 41 1 40 

Oktober 42 2 40 

November 41 1 40 

Desember 41 1 40 
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4.1.2 Data Jam Kerja Mesin 

Dari hasil pengamatan pada mesin copymilling, data jam kerja mesin 

ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah produk yang diminta. Data jam kerja 

mesin copymilling dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 2 Jam Kerja Mesin Copymilling 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Data Jam Tunda Mesin 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada mesin copymilling di Inter 

Metal Technology, bahwa mesin ini memiliki data jam tunda mesin yaitu waktu 

dimana mesin tidak berproduksi karena beberapa kondisi. Jam tunda mesin untuk 

mesin copymilling meliputi : 

 Planned Maintenance, yaitu waktu dimana mesin tidak dapat 

melakukan operasi sebagaimana mestinya tetapi dengan waktu yang 

sudah ditentukan atau dijadwalkan dalam rencana produksi perusahaan. 

Bulan 
Available Time 

(Jam) 

Januari 40 

Februari 40 

Maret 40 

April 40 

Mei 40 

Juni 40 

Juli 40 

Agustus 40 

September 40 

Oktober 40 

November 40 

Desember 40 
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 Equipment Loss, yaitu waktu ketika mesin tidak beroprasi seperti biasa 

karena adanya ganggua terhadap mesin yang tidak diketahui 

sebelumnya. 

 Change Over Loss, yaitu waktu dimana objek diletakkan diatas mesin 

untuk selanjutnya mulai diproduksi. 

Data jam tunda mesin copymilling dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 3 Data Jam Tunda Mesin Copymilling 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Menentukan Nilai Availability 

Availability merupakan rasio dari waktu operasi, dengan menghilangkan 

nilai downtime mesin atau peralatan, terhadap nilai Planned Operation. Formula 

yang diguakan dalam menentukan nilai availability adalah sebagai berikut : 

              
             

                 
       

Bulan 

Planned 

Downtime 

(Jam) 

Breakdown 

Loss    

(Jam) 

Change 

Over Loss   

(Jam) 

Equipment 

Loss    

(Jam) 

Januari 2 6,3 0,33 7 

Februari 4 6,15 0,33 6 

Maret 3 6,15 0,33 6 

April 6 12,75 0,33 13 

Mei 5 11,07 0,33 11 

Juni 4 12,93 0,33 13 

Juli 2 6,15 0,33 6 

Agustus 7 7,8 0,33 8 

September 1 6,15 0,33 7 

Oktober 2 6,3 0,33 6 

November 1 6,15 0,33 6 

Desember 3 6,15 0,33 4 
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Penjelasan dari formula di atas adalah sebagai berikut : 

 Waktu Operasi = Planned Operation – Equipment Loss 

 Planned Operation didapat dari waktu yang tersedia dalam sebulan 

dijumlah dengan waktu planned maintenance yang telah ditentukan 

dalam rencana produksi oleh perusahaan. 

Untuk mencari nilai Availability pertama yang harus dicari adalah Planned 

Operation, perhitungan nilai Planned Operation untuk bulan Januari adalah 

sebagai berikut : 

                  

                     

Hasil perhitungan Planned Operation dalam satu tahun dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Planned Operation 

Bulan 
Available Time 

(Jam) 

Planned Downtime 

(Jam) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Januari 40 2 42 

Februari 40 4 44 

Maret 40 3 43 

April 40 6 46 

Mei 40 5 45 

Juni 40 4 44 

Juli 40 2 42 

Bulan 
Available Time 

(Jam) 

Planned Downtime 

(Jam) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Agustus 40 7 47 
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Kemudian setelah itu adalah mencari Equipment Loss, equipment loss 

mesin merupakan waktu dimana mesin tidak dapat melakukan operasi karena 

adanya gangguan terhadap mesin atau peralatan tersebut sehingga mengakibatkan 

tertundanya produksi. Pada mesin copymilling di Inter Metal Techology, yang 

menyebabkan terjadinya equipment loss adalah waktu kerusakan itu sendiri dan 

change over loss mesin. Hasil perhitungan equipment loss mesin copymiling dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Equipment Loss Mesin 

 

Setelah Planned Operation dan Equipment Loss telah didapat, maka nilai 

availability sudah dapat dihitung, perhitungan nilai availabillity mesin 

copymilling untuk bulan Januari adalah sebagai berikut : 

September 40 1 41 

Oktober 40 2 42 

November 40 1 41 

Desember 40 3 43 

 

Bulan 
Breakdown Loss 

(Jam) 

Change Over 

Loss              

(Jam) 

Equipment 

Loss   

(Jam) 

Januari 6,3 0,33 7 

Februari 6,15 0,33 6 

Maret 6,15 0,33 6 

April 12,75 0,33 13 

Mei 11,07 0,33 11 

Juni 12,93 0,33 13 

Juli 6,15 0,33 6 

Agustus 7,8 0,33 8 

September 6,15 0,33 6 

Oktober 6,3 0,33 7 

November 6,15 0,33 6 

Desember 6,15 0,33 6 
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Dengan menggunakan cara yang sama, maka hasil perhitungan nilai 

availability mesin copymilling selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Nilai Availability Mesin Copymilling 

 

Persentase nilai Availability jika dilihat dengan bentuk grafik adalah 

sebagai berikut 

Bulan 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Equipment 

Loss    

(Jam) 

Operation 

Time         

(Jam) 

Availability 

(%) 

Januari 42 7 35 84,21 

Februari 44 6 38 85,27 

Maret 43 6 37 84,92 

April 46 13 33 71,56 

Mei 45 11 34 74,67 

Juni 44 13 31 69,85 

Juli 42 6 36 84,56 

Agustus 47 8 39 82,70 

September 41 6 35 84,19 

Oktober 42 7 35 84,21 

November 41 6 35 84,19 

Desember 43 6 37 84,92 
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4.2.2 Menentukan Nilai Performance Rate 

Untuk menentukan Performance Rate dimulai dengan menggunakan 

perhitungan dibawah ini : 

                  
                                    

             
        

                  
          

  
        

                          

Maka dengan perhitungan yang sama didapatlah nilai Performance Rate 

dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2015, hasil perhitungannya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Gambar 4. 1 Grafik Nilai Availability 
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Tabel 4. 7 Nilai Performance Rate Mesin Copymilling 

 

Persentase nilai Performance Rate jika dilihat dengan bentuk grafik adalah 

sebagai berikut 

 

Bulan 

Total 

Product 

Process   

(Pcs) 

Standar Speed 

(Jam/pcs) 

Operation 

Time 

(Jam) 

Performance 

Rate           

(%) 

Januari 42 0,85 35 69,27 

Februari 41 0,85 38 63,75 

Maret 41 0,85 37 65,50 

April 85 0,85 33 68,70 

Mei 83 0,85 34 70,65 

Juni 97 0,85 31 67,85 

Juli 41 0,85 36 67,34 

Agustus 52 0,85 39 78,04 

September 41 0,85 35 69,29 

Oktober 42 0,85 35 69,27 

November 41 0,85 35 69,29 

Desember 41 0,85 37 65,50 

Gambar 4. 2 Grafik Performance Rate 
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4.2.3 Menentukan Nilai Rate of Quality Product 

Rate of Quality Product merupakan suatu rasio yang menggambarkan 

kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar 

yang sudah ditentukan perusahaan. Untuk menghitung Rate of Quality Product 

adalah dengan menggunakan rumus seperti dibawah ini : 

                          
                                   

                       
        

Maka perhitungan ROP untuk bulan Januari adalah sebagai berikut : 

                           
    

  
        

                         
  

  
        

                                

Dengan menggunakan rumus yang sama, maka hasil perhitungan nilai 

Rate of Quality Product dari bulan Januari 2015 hingga Desember 2015 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 8 Hasil Rate Of Quality 

Bulan 

Total 

Processed 

Product 

(Pcs) 

Total Reject 

Product          

(Pcs) 

Rate of Quality                

(%) 

Januari 42 2 95,24 

Februari 41 1 97,56 

Maret 41 1 97,56 

April 85 5 94,12 

Mei 83 3 96,39 

Juni 97 7 92,78 

Juli 41 1 97,56 
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Persentase nilai Performance Rate jika dilihat dengan bentuk grafik adalah 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Perhitungan Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Setelah nilai availability, Performance Rate dan rate of quality product 

pada mesin copymilling sudah didapat maka selanjutnya dilakukan perhitungan 

nilai overall equipment effectiveness (OEE) untuk mengetahui besarnya 

efektivitas penggunaan mesin copymilling di Inter Metal Technology. Perhitungan 

Bulan 

Total 

Processed 

Product 

(Pcs) 

Total Reject 

Product          

(Pcs) 

Rate of Quality                

(%) 

Agustus 52 12 76,92 

September 41 1 97,56 

Oktober 42 2 95,24 

November 41 1 97,56 

Desember 41 1 97,56 
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Gambar 4. 3 Grafik Nilai Rate Of Quality 
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OEE merupakan hasil perkalian nilai-nilai availability, Performance Rate dan rate 

of quality product yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya. 

                                                                

Dengan mengacu kepada rumus tersebut, maka perhitungan nilai Overall 

Equipment Effectiveness untuk bulan Januari adalah sebagai berikut 

    (                        )                 

Maka didapatlah hasil perhitungan Overall Equipment Effectiveness 

hingga bulan Desember, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 9 Nilai Overall Equipment Effectiveness Mesin Copymilling 

 

Persentase nilai Overall Equipment Effectiveness jika dilihat dengan 

bentuk grafik adalah sebagai berikut 

 

Bulan 
Availability 

(%) 

Performance 

Rate (%) 

Rate of Quality                

(%) 

OEE    

(%) 

Januari 84,21 69,27 95,24 55,56 

Februari 85,27 63,75 97,56 53,03 

Maret 84,92 65,50 97,56 54,26 

April 71,56 68,70 94,12 46,27 

Mei 74,67 70,65 96,39 50,85 

Juni 69,85 67,85 92,78 43,97 

Juli 84,56 67,34 97,56 55,56 

Agustus 82,70 78,04 76,92 49,65 

September 84,19 69,29 97,56 56,91 

Oktober 84,21 69,27 95,24 55,56 

November 84,19 69,29 97,56 56,91 

Desember 84,92 65,50 97,56 54,26 
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4.2.5 Perhitungan Nilai OEE Six Big Losses 

4.2.5.1 Downtime Losses 

Downtime adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan 

proses produksi akan tetapi karena adanya gangguan pada mesin (equipment 

failures) mengakibatkan mesin tidak dapat melakukan proses produksi 

sebagaimana mestinya. Dalam perhitungan overall equipment effectiveness 

(OEE), yang termasuk kedalam kategori kerugian waktu downtime (downtime 

losses) adalah equipment failures dan waktu setup and adjusment. 

1. Equipment Failures (Breakdown) 

Kegagalan mesin melakukan proses (equipment failure) atau 

kerusakan breakdown yang tiba-tiba dan tidak diharapkan terjadi 

merupakan salah satu penyebab kerugian yang terlihat jelas, karena 

dengan adanya mesin berhenti seperti itu maka tidak akan 

menghasilkan output produk. 
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Gambar 4. 4 Grafik Nilai OEE 
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Untuk menghitung besarnya persentase efektivitas mesin 

yang hilang akibat faktor breakdown adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

                
                    

                 
        

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka perhitungan 

breakdown loss untuk bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut : 

                 
   

  
              

Dengan cara perhitungan yang sama maka nilai persentase 

breakdown loss mesin copymilling dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

           Tabel 4. 10 Persentase Breakdown Loss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan 

Breakdown 

Loss    

(Jam) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Breakdown 

Loss             

(%) 

Januari 6,3 42 15,00 

Februari 6,15 44 13,98 

Maret 6,15 43 14,30 

April 12,75 46 27,72 

Mei 11,07 45 24,59 

Juni 12,93 44 29,39 

Juli 6,15 42 14,64 

Agustus 7,8 47 16,60 

September 6,15 41 15,00 

Oktober 6,3 42 15,00 

November 6,15 41 15,00 

Desember 6,15 43 14,30 

Total 94,05  
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2. Setup and Adjustment 

Kerusakan pada mesin maupun pemeliharaan mesin secara 

keseluruhan akan mengakibatkan mesin tersebut harus dihentikan 

terlebih dahulu. Sebelum mesin difungsikan kembali seperti semula 

maka harus dilakukan penyesuaian terhadap fungsi mesin itu 

sendiri yang disebut dengan waktu setup and adjustment mesin. 

Dalam perhitungan setup and adjustment diperlukan seluruh 

data mengenai waktu setup mesin yang menjadi objek penelitian. 

Untuk mengetahui besarnya persentase efektivitas mesin yang 

hilang karena akibat dari setup and adjustment digunakanlah rumus 

seperti dibawah ini : 

                   
                           

            
        

Maka berdasarkan rumusan tersebut, perhitungan Setup and 

Adjustment bulan Januari adalah sebagai berikut : 

                      
    

  
             

Dari perhitungan tersebut diketahui hasil perhitungan setup 

and adjustment dari bulan Januari hingga bulan Desember seperti 

yang terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 11Persentase Setup Loss 

Bulan 

Change Over 

Loss         

(Jam) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Setup Loss       

(%) 

Januari 0,33 42 0,79 

Februari 0,33 44 0,76 
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4.2.5.2 Defect Losses 

Defect Losses adalah ketika mesin tidak menghasilkan produk yang 

sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas produk yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Berdasarkan perhitungan Overall Equipment Effectiveness faktor 

yang termasuk kedalam kategori Defect Losses hanya rework loss saja. 

1. Rework Loss 

Rework Loss adalah produk yang tidak memenuhi spesifikasi dari 

segi kualitas yang telah ditentukan walaupun masih dapat diperbaiki 

ataupun dikerjakan ulang. Untuk mengetahui persentase faktor rework 

loss yang mempengaruhi efektivitas peggunaan mesin. Maka digunakan 

rumus sebagai berikut : 

             
                         

            
        

Sesuai dengan rumus tersebut, maka perhitungan Rework Loss 

untuk bulan Januari adalah sebagai berikut : 

Bulan 

Change Over 

Loss        

(Jam) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Setup Loss       

(%) 

Maret 0,33 43 0,78 

April 0,33 46 0,72 

Mei 0,33 45 0,74 

Juni 0,33 44 0,76 

Juli 0,33 42 0,79 

Agustus 0,33 47 0,71 

September 0,33 41 0,81 

Oktober 0,33 42 0,79 

November 0,33 41 0,81 

Desember 0,33 43 0,78 

Total 4,00 
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 Perhitungan rework loss untuk bulan Januari hingga Desember 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 127 Persentase Rework Loss 

 

P

e 

 

4.2.6 Pengaruh Six Big Losses 

Untuk melihat lebih jelas six big losses yang mempengaruhi efektivitas 

mesin, maka akan dilakukan perhitungan time loss untuk masing-masing faktor 

dalam six big losses tersebut, seperti yang terlihat pada tabel hasil perhitungan 

dibawah ini. 

 

Bulan 

Planned 

Operati

on    

(Jam) 

Ideal 

Cycle 

Time 

(Jam/pcs) 

Total 

Reject 

Product 

(Pcs) 

Rework 

Time 

(Jam) 

Rework 

Loss (%) 

Januari 42 0,58 2 1,17 2,78 

Februari 44 0,58 1 0,58 1,33 

Maret 43 0,58 1 0,58 1,36 

April 46 0,58 5 2,92 6,34 

Mei 45 0,58 3 1,75 3,89 

Juni 44 0,58 7 4,08 9,28 

Juli 42 0,58 1 0,58 1,39 

Agustus 47 0,58 12 7,00 14,89 

September 41 0,58 1 0,58 1,42 

Oktober 42 0,58 2 1,17 2,78 

November 41 0,58 1 0,58 1,42 

Desember 43 0,58 1 0,58 1,36 

Total 21,58  
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Untuk lebih jelas dalam melihat persentase time loss, berikut ini persentase 

time loss yang sudah dikonversikan menjadi bentuk histogram. 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat dari diagram batang tersebut, faktor yang memiliki persentase 

terbesar dari keenam faktor tersebut adalah Breakdown Losses yaitu sebesar 78,%. 

No. Six Big Losses 

Total Time 

Loss  

(Jam) 

Persentase 

(%) 

1 Breakdown Losses 94,05 78,62 

2 Set-up and Adjusment Loss 4,00 3,34 

3 Idling Minor Stoppages 0 0 

4 Reduced Speed Losses 0 0 

5 Rework Losses 21,58 18,04 

6 Reduced Yield Losses 0 0 

Total 119,63  

Gambar 4. 5 Grafik Six Big Losses 
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Untuk ketiga faktor yang tidak memiliki nilai, itu dikarenakan pada mesin 

copymilling tidak ada faktor yang berkaitan. Dibawah ini akan ditampilkan 

kembali tabel persentase time loss besrta diagram pareto dengan urutan mulai dari 

yang terbesar. 

Tabel 4. 14 Persentase Kumulatif Six Big Losses 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Persentase (%)

Persentase Kumulatif (%)

No. Six Big Losses 

Total   

Time Loss 

(Jam) 

Persentase 

(%) 

Persentase 

Kumulatif 

(%) 

1 Breakdown Losses 94,05 78,62 78,62 

2 Rework Losses 21,58 18,04 96,66 

3 Set-up and Adjusment Loss 4,00 3,34 100,00 

4 Idling Minor Stoppages  0 0 100,00 

5 Reduced Speed Losses 0 0 100,00 

6 Reduced Yield Losses 0 0 100,00 

Total 119,63  

Gambar 4. 6 Diagram Pareto Six Big Losses 
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4.2.7 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 

Dengan melihat diagram pareto diatas, faktor yang memberikan pengaruh 

terbesar dari faktor six big losses adalah breakdown losses yaitu 94,05 jam dan 

dengan persentase kumulatif dibawah 80% yaitu sebesar 78,62%. 

Menurut prinsip pareto (aturan 80%) maka nilai persentase kumulatif 

mendekati atau sama dengan 80% menjadi prioritas utama permasalahan yang 

akan dianalisa selanjutnya. Oleh karena itu, faktor breakdown losses inilah yang 

selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan diagram sebab akibat (fishbone). 

Dengan diagram sebab akibat ini maka akan terlihat apa saja penyebab-penyebab 

sekunder yang kemudian berpengaruh pada penyebab utama dan berakibat kepada 

breakdown losses. 

Berikut ini gambaran diagram sebab akibat pada penyebab tingginya 

faktor rework losses. 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

 

5.1 Analisa Hasil Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Tabel 5.1 Persentase OEE 

Analisa hasil perhitungan overall equipment effectiveness di Inter Metal 

Technology dilakukan guna melihat seberapa besar tingkat efektivitas penggunaan 

mesin copymilling dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2015. 

Perhitungan nilai overall equipment effectiveness ini merupakan perkalian dari 

Bulan 
Availability 

(%) 

Performance 

Rate (%) 

Rate of Quality                

(%) 

OEE    

(%) 

Januari 84,21 69,27 95,24 55,56 

Februari 85,27 63,75 97,56 53,03 

Maret 84,92 65,50 97,56 54,26 

April 71,56 68,70 94,12 46,27 

Mei 74,67 70,65 96,39 50,85 

Juni 69,85 67,85 92,78 43,97 

Juli 84,56 67,34 97,56 55,56 

Agustus 82,70 78,04 76,92 49,65 

September 84,19 69,29 97,56 56,91 

Oktober 84,21 69,27 95,24 55,56 

November 84,19 69,29 97,56 56,91 

Desember 84,92 65,50 97,56 54,26 
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nilai-nilai availabiity, Performance Rate, dan rate of quality product yang didapat 

dari data-data pendukung yang ada di Inter Metal Technology. 

1. Pada periode 2015 yang dimulai dari bulan Januari hingga Desember 

diperoleh persentase nilai overall equipment effectiveness (OEE) yang 

berkisar antara 43,97% - 56,91%. Selain itu adapun persentase nilai dari 

availability berkisar antara 71,56% - 89,19%, kemudian persentase nilai 

Performance Rate berkisar antara 63,75% - 78,04%, dan yang terakhir 

adalah nilai dari rate of quality product berkisar antara 76,92%- 

97,56%. 

2. Nilai overall equipment effectiveness (OEE) tertinggi yaitu pada bulan 

September dan November yaitu sebesar 56,91%. Hal ini disebabkan 

karena waktu delay pada bulan November memiliki angka yang kecil, 

sehingga mendongkrak nilai availability hingga mencapai angka 

84,19%. 

3. Sedangkan nilai overall equipment effectiveness (OEE) terendah adalah 

pada bulan Agustus yaitu sebesar 49,65%. Bulan Agustus memiliki 

OEE terendah dikarenakan pada bulan ini produksi mengalami banyak 

kesalahan sehingga banyak menghasilkan produk cacat, dengan begitu 

berpengaruh pada persentase rate of quality product yaitu sebesar 

76,92% nilai ini menjadi persentase rate of quality product yang paling 

kecil dibandingkan dengan bulan lainnya. 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Grafik Nilai OEE 

5.2 Analisa Hasil Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) Six 

Big Losses 

Analisa OEE Six Big Losses merupakan cara agar perusahaan dapat 

mengetahui faktor apa saja dari keenam faktor six big losses yang memberikan 

kontribusi terbesar yang mengakibatkan rendahnya efektivitas penggunaan mesin 

copymilling yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Analisa dilakukan 

dengan melihat persentase kumulatif faktor-faktor six big losses terhadap total 

time loss yang disebabkan dari masing-masing faktor six big losses. 

 Breakdown Losses sebesar 78,62% 

 Rework Losses sebesar 96,66% 

 Setup and Adjusment Losses sebesar 100% 

 Idling Minor Stoppages sebesar 100% 

 Reduced Speed Losses sebesar 100% 

 Reduced Yield Losses sebesar 100% 
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Gambar 5. 2 Diagram Pareto Six Big Losses 

 

5.3 Analisa Diagram Sebab Akibat 

Analisa terhadap faktor yang memberikan kontribusi terbesar yang 

menyebabkan rendahnya efektivitas mesin copymilling dilakukan dengan 

menggunakan diagram sebab akibat. Analisa dilakukan dengan cara melihat 

persentase kumulatif time loss yang telah ditentukan dengan diagram pareto, 

faktor six big losses ditentukan dari persentase kumulatifnya yang kurang atau 

sama dengan 80%. Pada mesin copymilling ini yang menjadi faktor rendahnya 

efektivitas mesin adalah defect losses. Dan dengan diagram sebab akibat ini dapat 

diketahui penyebab tingginya nilai faktor rework losses secara menyeluruh. 

Analisa diagram sebab akibat untuk faktor defect losses adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mesin/peralatan 

o Getaran yang terlalu kuat dari mesin menyebabkan pada saat produksi 

mata bor keluar dari jalur sehingga membuat produk menjadi cacat. 

o Beberapa komponen dari mesin yang sudah mengalami keausan 

karena sudah usang sehingga menyebabkan mesin tidak berjalan 

presisi. 

o Kurangnya pelumasan pada mesin membuat kinerja mesin jadi 

terhambat, khususnya pada meja kerja pergeseran tidak lancar akan 

berakibat pada cacat produk yang fatal. 

o Dikarenakan mesin yang sering bongkar pasang sehingga memerlukan 

ketelitian pada setiap kali pemasangan, karena jika tidak berhati-hati 

pada saat pemasangan akan berakibat pada output dari produk. 

2. Manusia 

o Kejenuhan yang dialami oleh operator menyebabkan hilangnya 

konsentrasi dalam mengendalikan mesin, sistem kerja mesin yang 

masih manual sangat bergantung kepada konsentrasi operator. 

o Pemanfaatan waktu istirahat yang salah mengakibatkan kurangnya 

konsentrasi operator, sehingga ketika waktunya kerja operator tidak 

dapat mengendalikan mesin atau peralatan secara optimal. 

o Tekanan waktu juga menjadi penyebab operator menjadi tergesa-gesa 

saat bekerja. Ketika timbul rasa tergesa-gesa mengakibatkan mata bor 

yang patah atau bahkan mengakibatkan produk menjadi cacat. 
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3. Metode Kerja 

o Pada saat dilakukan setting pada mesin memerlukan ketelitian, karena 

disaat setting mesin tidak teliti maka pada saat produk mulai 

diproduksi akan berakibat kecacatan pada produk. 

o Pengukuran kedalaman lubang yang akan dibuat pada produk harus 

sesuai dengan permintaan, karena jika salah dalam melakukan 

pengukuran sedikit saja akan berakibat cacat produk yang fatal. 

4. Lingkungan 

o Ruang kerja yang tidak memadai dikarenakan bercampur dengan 

mesin-mesin lain menyebabkan pergerakan operator dalam 

megoperasikan mesin menjadi terhambat. 

o Kotoran yang timbul akibat proses produksi juga dapat menghambat 

kinerja operator, selain berpengaruh terhadap operator juga kotoran 

dari sisa produksi ini dapat menghambat pergerakan mesin. 

5. Material 

o Ukuran bahan baku atau material yang telah selesai dari proses 

sebelumnya jika tidak sesuai dengan spesifikasi akan berakibat pada 

cacat produk, dan harus dilakukan proses pengulangan. 

5.4 Usulan Penyelesaian Masalah 

Prinsip Total Productive Maintenance yang digunakan sebagai solusi 

untuk meningkatkan produktifitas mesin copymilling di Inter Metal Technology 

adalah dengan cara menghitung nilai overall equipment effectiveness untuk 

mengetahui faktor-faktor dalam six big losses yang menjadi prioritas utama untuk 

dilakukan perbaikan pada mesin. Dari hasil analisa diagram sebab akibat yang 
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dilakukan, dapat dilihat pada faktor rework losses merupakan faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya efektivitas mesin yang digunakan sehingga perusahaan 

harus memprioritaskan faktor ini untuk dilakukan perbaikan sebagai langkah awal 

dalam usaha meningkatkan efektivitas mesin copymilling. 

Usulan peningkatan efektivitas mesin dapat dikembangkan melalui hasil 

analisis langkah-langkah perbaikan terhadap faktor penghambat usaha 

peningkatan efektivitas mesin. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan antara 

lain : 

5.4.1 Langkah perbaikan terhadap faktor mesin 

Ketersediaan mesin-mesin produksi yang siap digunakan untuk 

memproses suatu produk (availability) itu sangat penting dalam suatu perusahaan 

khususnya dibidang manufaktur. Mesin yang digunakan tidak boleh mengalami 

kerusakan yang memakan waktu lama, karena akan mengganggu proses dan akan 

mempengaruhi tingkat produktifitas. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah 

yang berhubungan dengan mesin adalah : 

1. Pemeliharaan Harian 

 Membersihkan mesin bagian luar. 

 Melumasi screw yang terjangkau pada mesin. 

 Melakukan pengecekan terhadap baut-baut yang sudah longgar. 

 Mengecek kekuatan fanbelt  

2. Pemeliharaan Bulanan 

 Melakukan pengecekan dan mengganti bushing jika sudah mengalami 

keausan. 
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 Melakukan pemeriksaan pada roda gigi yang berfungsi untuk memutar 

mesin. 

 Melakukan pemeriksaan komponen kelistrikan, mengganti kabel-kabel 

yang sudah terkelupas. 

3. Penggantian mesin baru, jika mesin lama sudah tidak layak untuk dipakai 

dan tidak mungkin untuk diperbaiki. 

5.4.2 Langkah perbaikan terhadap faktor tenaga kerja (manusia/operator) 

Faktor tenaga kerja adalah faktor yang seharusnya mendapat prioritas 

utama untuk diperhatikan, karena tenaga kerja merupakan bagian dari sistem kerja 

yang berperan aktif, dengan berbagai kemampuan yang dimiliki sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan usaha 

peningkatan efektivitas mesin. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki faktor tenaga 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Menempatkan pekerja yang mengerti tentang mesin bukan hanya sekedar 

menjalankan akan tetapi juga mengerti jika ada kendala pada mesin. 

2. Menetapkan operator yang kompeten dalam mengoperasikan mesin 

copymilling sehingga dapat terfokus. Karena jika operator berganti ganti 

akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam mengoperasikan mesin 

copymilling. 

5.4.3 Langkah perbaikan terhadap metode kerja 

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam memperbaiki faktor metode 

kerja antara lain : 
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1. Selalu membiasakan melakukan pengecekan ulang ketika sudah setting 

mesin, selalu memastikan bahwa seluruh komponen sudah terpasang 

dengan kuat. 

2. Mencatat atau memasang papan yang bertuliskan ukuran-ukuran yang 

diminta untuk spesifikasi produk. Sehingga mengurangi kemungkinan 

operator lupa terhadap ukuran yang akan dibuat. 

5.4.4 Langkah perbaikan terhadap faktor lingkungan 

Langkah-langkah dalam perbaikan faktor lingkungan bisa dengan 

melakukan cara berikut ini : 

1. Memperluas area kerja pada mesin copymiliing dengan cara 

menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai agar operator tidak 

terbatas dalam melakukan pergerakan. 

2. Membiasakan untuk selalu membersihkan kotoran yang ada di sekitar 

mesin copymilling baik itu limbah besi atau kotoran dari hasil proses 

produksi yang akan mengganggu operator dalam bekerja. 

5.4.5 Langkah perbaikan terhadap faktor material 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki faktor material 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat penyortiran dari proses bubut, pastikan bahwa yang akan 

diproses adalah bahan baku yang sudah selesai diproses di mesin bubut. 

Untuk memastikannya tidak tercampur setelah selesai pada proses bubut 

material langsung ditempatkan di suatu wadah untuk diproses selanjutnya, 

jadi tidak mengakibatka tercampurnya material yang sudah jadi dan masih 

setengah jadi. 
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5.5 Implementasi Total Productive Maintenance (TPM) 

Implementasi dilakukan hanya pada bulan Mei 2016 dan hanya beberapa 

yang direalisasikan, beberapa faktor yang tidak bisa dilakukan hanya sebagai 

usulan saja. 

5.5.1 Perbandingan faktor sebelum dan sesudah implementasi 

Tabel 5.2 Perbandingan Faktor Sebelum dan Sesudah 

No. Faktor Sebelum Implementasi Sesudah Implementasi 

1 Manusia 

 Tidak bertanggung 

jawab atas peralatan 

pendukung yang telah 

digunakan 

 Tumbuh rasa memiliki 

terhadap peralatan yang 

ada 

 Tidak menetap dalam 

meletakkan peralatan 

pendukung 

 Lebih mudah dalam 

menemukan peralatan 

pendukung 

 Bekerja tergesa-gesa 

karena dituntut target 

produksi 

 Bekerja lebih tenang 

sehingga dapat 

menghasilkan output 

yang lebih baik 

 Tidak konsentrasi dalam 

mengoperasikan mesin 

 Berhati-hati sehingga 

kerusakan mesin dapat 

diminimalisir 

2 

Metode 

Kerja 

 Tidak adanya ketetapan 

dalam pengukuran saat 

 Ukuran menjadi rata 

dalam satu ketetapan 



73 
 

No. Faktor Sebelum Implementasi Sesudah Implementasi 

akan mulai produksi tidak ada yang lebih  

 Tidak adanya ketetapan 

urutan dalam melakukan 

set up mesin 

 Set up berjalan sesuai 

urutan yang sudah 

ditetapkan, tidak ada  

3 Material 

 Material tidak sesuai 

ukuran, sehingga tidak 

dapat di lanjutkan di 

mesin copymilling  

 Adanya quality control 

untuk menyortir mana 

material yang sudah 

layak untuk masuk ke 

proses selanjutnya 

4 

Lingkungan 

Kerja 

 Proses kerja terhambat 

karena kotoran yang 

menumpuk sehingga 

menggangu konsentrasi 

operator dalam 

mengoperasikan mesin 

 Operator dapat bekerja 

dengan konsentrasi 

yang optimal karena 

area kerja yang 

terbebas dari kotoran 

 Banyak komponen 

komponen mesin yang 

tidak terpakai sehingga 

mengurangi area kerja 

operator 

 Operator bekerja 

dengan leluasa, karena 

area bebas di sekitar 

mesin bertambah 

setelah komponen 

mesin yang tidak 

terpakai disingkirkan 
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No. Faktor Sebelum Implementasi Sesudah Implementasi 

5 Mesin 

 Berhentinya proses 

produksi karena screw 

dari meja kerja yang 

kurang pelumasan 

 Berhentinya proses 

produksi dapat 

diminimalisir setelah 

dilakukan 

pembersihandan 

pelumasan secara 

teratur 

 

5.5.2 Data dan perhitungan nilai OEE setelah dilakukan implementasi 

Setelah dilakukannya beberapa perubahan sistem pada setiap faktor yang 

berhubungan dengan proses produksi yaitu faktor pekerja atau manusia, metode 

kerja, material, lingkungan dan mesin maka berpengaruh terhadap nilai OEE dari 

mesin copymilling tersebut. Berikut merupakan data-data yang didapat setelah 

dilakukannya implemetasi. 

Tabel 5.3 Data Produksi Mei 2016 

  

 

 

Tabel 5.4 Data Jam Heti Mesin Mei 2016 

 

 

Bulan 

Total 

Product 

Processed 

(Pcs) 

Total 

Reject 

Product 

(Pcs) 

Total 

Good 

Product 

(Pcs) 

Mei 41 1 40 

Bulan 

Available 

Time 

(Jam) 

Planned 

Downtime 

(Jam) 

Waktu 

Kerusakan 

(Jam) 

Change 

Over 

Loss 

(Jam) 

Total 

Delay 

(Jam) 

Mei 88 1 1.00 0.33 2.33 
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Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Planned Operation Mei 2016 

 

 

 

Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Downtime Mei 2016 

 

 

 

Tabel 5.7 Persentase Availability Mei 2016 

 

 

 

Tabel 5.8 Persentase Jam Kerja Mei 2016 

 

 

Bulan 

Available 

Time 

(Jam) 

Planned 

Downtime 

(Jam) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Mei 88 1 87 

Bulan 

Waktu 

Kerusakan 

(Jam) 

Change 

Over 

Loss 

(Jam) 

Downtime 

(Jam) 

Mei 1.00 0.33 1.33 

Bulan 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Downtime 

(Jam) 

Operation 

Time 

(Jam) 

Availability 

(%) 

Mei 87 1.33 85.67 98.5 

Bulan 

Available 

Time 

(Jam) 

Total 

Delay 

(Jam) 

Jam 

Kerja 

(%) 

Mei 88 2.33 97.35 
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Tabel 5. 91 Hasil Perhitungan Ideal Cycle Time Mei 2016 

 

 

 

Tabel 5.10 Persentase Performance Rate Mei 2016 

 

 

 

Tabel 5. 11 Persentase Rate Of Quality Mei 2016 

 

 

 

Tabel 5. 122 Hasil Perhitungan Nilai OEE Mei 2016 

 

 

Bulan 

Total 

Product 

Processed 

(Pcs) 

Planned 

Operation 

(Jam) 

Ideal 

Cycle 

Time 

(Jam/pcs) 

Mei 41 87 2.07 

Bulan 

Total 

Product 

Processed 

(Pcs) 

Ideal Cycle 

Time 

(Jam/pcs) 

Operation 

Time 

(Jam) 

Performance 

Rate (%) 

Mei 41 2.07 85.67 99.07 

Bulan 

Total 

Processed 

Product 

(Pcs) 

Total 

Reject 

Product 

(Pcs) 

Rate of Quality                

(%) 

Mei 41 1 97.56 

Bulan 
Availability 

(%) 

Performance 

Rate (%) 

Rate of 

Quality                

(%) 

OEE            

(%) 

Mei 98.5 99.07 97.56 95.20 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa pada bab sebelumnya dan perhitungan nilai 

OEE untuk mesin copymilling dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Hasil pengukuran efektivitas mesin copymilling dengan menggunakan 

metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di Inter Metal Technology 

pada periode 2015 yang dimulai dari bulan Januari hingga Desember 

diperoleh persentase nilai overall equipment effectiveness (OEE) yang 

berkisar antara 43,97% - 56,91%. 

2. Nilai overall equipment effectiveness (OEE) tertinggi yaitu pada bulan 

September dan November yaitu sebesar 56,91%. Sedangkan nilai overall 

equipment effectiveness (OEE) terendah adalah pada bulan Juni yaitu 

sebesar 43,97%, angka ini sangat jauh dari batas standar ideal OEE yaitu 

sebesar 85%. 

3. Persentase beberapa faktor six big losses mesin copymilling adalah faktor 

breakdown losses yaitu dengan persentase sebesar 94,05%, rework losses 
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dengan persentase sebesar 21,58% dan faktor setup and adjusment losses 

dengan persentase sebesar 4,00%. 

4. Faktor yang paling berpengaruh terhadap hilangnya efektivitas pada mesin 

copymilling adalah faktor breakdown losses yaitu jika dijadikan persentase 

kumulatif diperoleh nilai sebesar 78,62%, maka dengan begitu perlu 

diadakan perbaikan guna menurunkan persentase faktor rework losses. 

5. Persentase breakdown losses yang tertinggi adalah pada bulan Juni 2015 

yaitu sebesar 29,39%. Karena pada bulan Juni terjadi peningkatan 

produksi. 

6. Persentase overall equipment effectivenes setelah dilakukannya 

implementasi perbaikan dari beberapa faktor didapat nilai sebesar 95,20%. 

Persentase OEE ini lebih tinggi dibanding dengan persentase OEE mesin 

pada Januari hingga Desember 2015. 

6.2 Saran 

Beberapa saran yang diberikan dari penelitian ini khususnya untuk 

perusahaan diharapkan dapat bermanfaat sehingga dapat menambah nilai positif 

untuk perusahaan. Beberapa saran dari penelitian ini adalah : 

1. Perhitungan nilai overall equipment effectiveness sebaiknya dilakukan 

setiap akhir periode, guna mengetahui tingkat efektivitas mesin sehingga 

perusahaan dapat menentukan kebijakan dalam memilih dan menerapkan 

metode yang tepat untuk menjaga kondisi mesin dalam keadaan baik, serta 

mencari sebab sebab adaya kerusakan mesin, sehingga faktor-faktor 

terjadinya breakdown dapat dilihat apakah diakibatkan oleh mesin, 

material, metode kerja, manusia, atau oleh lingkungan. 
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2. Membuat aturan tegas beserta sanksi jika melanggar, sehingga dapat 

menimbulkan kesadaran operator dalam memelihara mesin, dengan begitu 

mesin dapat terhindar dari kerusakan-kerusakan yang tidak diharapkan. 

3. Mengadakan pengarahan atau pelatihan kepada operator setiap sebulan 

sekali agar operator lebih memahami mesin sehingga mudah dalam 

memelihara maupun menangani masalah yang nantinya akan timbul 

sewaktu-waktu. 
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