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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, banyak perusahaan yang mengalami 

peningkatan teknologi dan informasi. Untuk dapat bertahan dalam usaha 

yang dijalani sekarang perusahaan harus dapat menerapkan kebijakan 

dalam pembuatan produk sesuai dengan perkembangan sehingga mampu 

bersaing dan tetap memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

konsumen. 

Maintenance atau pemeliharaan adalah sejumlah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu mesin atau 

sistem produksi supaya dapat beroperasi secara maksimal (Ginting, 2009). 

PT.Hartono Istana Teknologi sering mengalami masalah pada 

workshop terutama pada mesin yang tersedia didalamnya, cara untuk 

menggetahui masalah tersebut ada beberapa cara yaitu: 

a) Peneliti menggunakan perhitungan Overall Equipment Effectivenees 

(OEE), karena untuk mengetahui kerusakan yang ada pada mesin B-3. 

b) Peneliti menggunakan analisa TPM, karena untuk mengetahui masalah 

yang terdapat pada mesin secara keseluruhan. 

c) Karena mesin B-3, mesin yang sering mengalami kerusakan 

dibandingkan mesin-mesin yang lain, Untuk mengetahuinya kita  

merekapitulasi data yang ada dari beberapa mesin di workshop plant 1. 
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Workshop PT.Hartono Istana Teknologi terdiri dari berbagai jenis 

mesin dari beberapa plant yang digunakan untuk memproduksi barang 

mentah menjadi barang jadi. Mesin-mesin tersebut sering mengalami 

kerusakan saat memproduksi produk, kerusakan yang terjadi pada mesin 

yaitu mesin sering mengalami trip berhenti saat mesin berjalan, pin patah, 

baut pecah, noodle mengalami kebocoran, produk tidak bisa keluar saat 

proses, terlambat saat menyalakan mesin, selang bocor saat memproduksi 

dll. Maka dari itulah perusahaan banyak mengalami kerugian saat 

memproduksi barang, Kondisi mesin tidak bisa bekerja secara optimal atau 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sering mengalami banyaknya 

kehilangan waktu atau barang yang diproduksi tidak sesuai target yang 

diinginkan atau barang tidak sesuai spesifikasi dari perusahaan. Disamping 

itu pula karyawan juga sering mengalami pengganguran saat bekerja 

dikarenakan sering terlambatnya bahan mentah yang datang dari luar 

untuk masuk ke perusahaan, maka mesin mengalami kerusakan saat 

produksi dan mesin pun terlambat set-up. 

Disamping itu untuk menanggulangi masalah tersebut perusahaan 

menggunakan metode Overall Equipment Effectivenees (OEE). Dengan 

metode tersebut perusahaan dapat mengetahui kerusakan yang dialami 

oleh mesin setiap harinya. 

 PT.Hartono Istana Teknologi adalah sebuah perusahaan yang 

memproduksi alat-alat elektronik yang dipasarkan ke seluruh dunia. 

PT.Hartono Istana Teknologi memproduksi barang-barang elektronik 
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seperti Fron new, audio visio box, Fron cabinet LCD, speaker box, Masker 

For Front Cabinet, dengan memproduksi banyaknya produk tersebut 

PT.Hartono Istana Teknologi menggunakan 7 mesin yang tersedia di PT. 

Hartono Istana Teknologi yaitu mesin T11, T14, T6, D2, A4, B3, E3. Pada 

plant 1, dari sekian banyak mesin yang digunakan di PT.Hartono Istana 

Teknologi tersebut untuk memproduksi barang elektronik yang sering 

mengalami kerusakan saat memproduksi barang adalah mesin B-3 yaitu 

selama 1 tahun paling sering  mengalami kerusakan yaitu 12442 menit 

selama 1 tahun atau sekitar 207.4 jam. 

 Untuk menentukan pada obyek pemilihan pada mesin B-3 penulis 

wajib melakukan observasi dan merekapitulasi data kerusakan sehingga 

dapat diketahui bahwa mesin B-3 paling sering mengalami kerusakan 

sehingga mesin tersebut dapat dijadikan obyek penelitian dengan jumlah 

kerusakan mencapai 207.4 jam dalam 1 tahun shingga perlu dilakukan 

analisa perbaikan. Dari perhitugan awal kita dapat mengetahui besarnya 

(Overall Equipment Effectivenees) OEE dengan menghitung nilai 

Availibility, performance efficiency, rate of quality product. Untuk 

mengetahui besar dan banyaknya kerusakan yang dialami oleh mesin B-3 

peneliti menggunakan metode six big losses. Untuk menghitung secara 

kerusakan pada mesin secara keseluruhan peneliti menggunakan TPM       

(Total Productive Maintenance) dengan metode OEE (Overall Equipment 

Effectivenees). 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan pada laporan penelitian 

ini:  

Bagaimana melakukan indentifikasi mesin B-3 analisis perhitungan OEE 

(availability, performance, dan Rate Of Quality Product), serta berikan 

usulan perbaikan pada mesin B-3? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dlam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

Mampu menghitung besarnya nilai OEE dan menganalisis jenis kerusakan 

yang berpengaruh serta memberkan rekomendasi analisis perbaikan pada 

mesin B-3. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada dua: 

1) Dapat informasi bagaimana cara kerja pada mesin B-3 dan cara 

memelihara sebuah mesin diperusahaan menggunakan hitungan waktu 

serta memberikan informasi kepada peneliti tentang alur proses 

produksi dari bahan mentah sehingga menjadi bahan jadi dan memberi 

info alur penjualan keluar kota/negeri. 

2) Dapat menghitung total waktu dengan menggunakan TPM (Total 

Productive Maintenance) dengan metode OEE (Overall Equipment 
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Effectivenees) dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dari 

bangku kuliah ke perusahaan selama kerja praktek disana. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Peneliti membatasi penelitian ini agar penulis fokus hanya ke satu 

permasalahan saja yaitu sebagai berikut: 

a) Obyek penelitian hanya di PT.Hartono Istana Teknologi Kudus pada 

plant 1, dan memilih jenis mesin B-3 sebagai obyek penelitian. 

b) Perhitungan hanya dilakukan selama 1 tahun saja yaitu pada periode 

januari - desember 2014. 

c) Mengetahui akar permasalahan menggunakan diagram pareto. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, antara 1 bab dengan bab yang 

lainya saling berhubungan. Untuk memberikan gambaran tentang 

penulisan skripsi, berikut ini disajian gambaran umum setiap bab. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan  masalah, tujuan dan manfaat masalah, batasan penelitian 

masalah, serta sistematika p2enulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan 

teori dan tinjauan pustaka yang diperlukan sehubungan dengan batasan 

masalah. Dalam bab ini juga dicantumkan critical review penelitian dahulu 

yang menunjukan posisi penelitian dilakukan. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode, pengumpulan data, 

jenis dan sumber data, serta metode analisa yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini. 

BAB IV: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini dilakukan pengumpulan data yang meliputi sejarah dan 

deskripsi perusahaan, struktur organisasi, spesifikasi dan proses produksi. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang 

dilakukan dan pemberian saran untuk penelitian yang selanjutnya. 


