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USULAN PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE GUNA 

MENINGKATKAN EFISIENSI MESIN WIRE DRAWING 026 PADA LINE WIRE 

DRAWING  

 

Abstrak 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan metal 

dengan hasil produksi berupa kabel. Produktivitas mesin yang tinggi di perusahaan tersebut 

menyebabkan perusahaan dituntut untuk menjaga performansi mesin dan kualitas produk. 

Berdasarkan historis kerusakan mesin Wire Drawing 026 mempunyai kerusakan yang tertinggi, 

sehingga mesin tersebut dijadikan sebagai objek penelitian.  Tujuan dari penelitian yaitu untuk 

menghitung nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan melakukan analisa perbaikan 

serta memberikan usulan perbaikan dengan menerapkan Total Productive Maintenance (TPM).  

Langkah yang dilakukan yaitu menghitung nilai OEE serta mengetahui faktor terbesar yang 

mempengaruhi nilai OEE dengan perhitungan six big losses. Setelah mendapatkan penyebab 

permasalahan membuat fish bone diagram untuk menentukan usulan perbaikan untuk 

mengatasi six big losses. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai OEE mesin Wire Drawing 

026 yaitu 72,5% nilai tersebut masih dibawah standar JPIM yaitu 85%. Faktor terbesar yang 

mempengaruhi rendahnya OEE adalah Idling/Minor Stoppages Losses sebesar 44,7%, dan 

Reduced Speed Losses sebesar 26,4%.  Usulan perbaikan untuk meningkatkan nilai OEE antara 

lain melakukan pelatihan terhadap pekerja mengenai mesin agar ilmu dan keterampilan 

karyawan bertambah, membersihkan area kotor sebelum dan sesudah melakukan produksi, 

melakukan preventive maintenance untuk mencegah terjadinya kerusakan saat mesin sedang 

beroperasi dan menyiapkan anggaran untuk menambah atau mengganti mesin mesin baru. 

Selain itu usulan penerapan TPM dilakukan untuk meningkatkan efisiensi Mesin Wire Drawing 

026. 

Kata Kunci : Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness,  

Fish bone Diagram 

 

Abstrack 

PT. Sumi Indo Wiring Tbk is a company engaged in the processing of metal with production 

results in the form of cable. The high productivity of the machine in the company of the company 

is required to maintain the performance of the machine and the quality of the product. Based 

on historical damage Wire Drawing machines have the highest damage 026, so these machines 

serve as the object of research.  The purpose of the study is to calculate the value of the Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) and perform analysis and provide improvement proposals of 

improvement by applying the Total Productive Maintenance (TPM).  A move made i.e. 

calculating the OEE and know the biggest factor affecting the value of the OEE calculation 

with six big losses. After getting the cause of problems make fish bone diagram to determine 

the remedial proposals to address the six big losses. The OEE calculation based on the average 

value obtained the Wire Drawing Machine 026 72.5% grades still under 85% JPIM standard. 

The biggest factor affecting the OEE is Idling/Minor Stoppages Losses amounted to 44.7%, and 

Reduced Speed Losses amounted to 26.4%.  Proposed improvements to enhance the value of 

OEE, among others, doing training against a worker on the machine so that the knowledge and 

skills of employees increased, clean the dirty areas before and after doing production, perform 

preventive maintenance to prevent the occurrence of damage when the engine is operating and 

budgeting to add or replace a new machinery. In addition the proposed implementation of TPM 

done to increase the efficiency of a wire drawing machine 026. 

 

Key Word: Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness,  

Fishbone Diagram 
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1. PENDAHULUAN 

 Perkembangan industri belakangan ini sangat pesat hal ini menuntut perusahaan untuk 

dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. 

Dalam hal tersebut berkaitan dengan produktivitas sistem produksi perusahaan. PT. Sumi 

Indo Kabel Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan metal yang hasil 

produksinya adalah kabel yang juga dituntut untuk menjaga performansi mesin dan juga 

kualitas produk yang dihasilkan. 

 Perhitungan Overall Equipment Effectiveness dilakukan guna mengetahui nilai dari 

mesin apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Selain itu pengunaan metode Total 

Productive Maintenance diharap bisa meningkatkan efektifitas mesin serta dapat 

menghilangkan 6 kerugian besar bagi perusahaan dan dapat semakin mendekati tujuan dari 

TPM yaitu zero breakdown. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan mesin yang sering mengalami 

kerusakan pada periode bulan April 2016 – Maret 2017 adalah Mesin Drawing 026 yang 

berada pada Line Drawing. Sehingga mesin Drawing 026 dijadikan objek penelitian pada 

penelitian ini.  

 

2. METODE 

2.1 Maintenance 

Maintenance adalah suatu kegiatan perawatan yang meliputi kegiatan pengecekan, 

meminyaki, dan perbaikan atau reparasi kerusakan-kerusakan yang ada serta penyesuaian 

atau penggantian suku cadang atau komponen-komponen yang terdapat pada mesin atau 

fasilitas tersebut (Assauri, 1980). 

2.2 Total Productive Maintenance (TPM) 

Filosofi yang bertujuan memaksimalkan efektivitas dari fasilitas yang digunakan dalam 

industri, yang tidak hanya dialamatkan saja pada perawatan tetapi pada semua aspek dari 

operasi dan instalasi dari fasilitas produksi termasuk juga didalamnya peningkatan kinerja 

dari pekerja di perusahaan itu (Susetyo, 2008). 

2.3 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan ukuran menyeluruh yang 

mengidentifikasikan tingkat produktivitas mesin dan kinerjanya secara teori. Pengukuraan 

ini sangat penting untuk mengetahui area mana yang perlu untuk ditingkatkan produktivitas 

ataupun efisiensi mesin dan juga dapat menunjukkan area bottleneck yang terdapat pada 

lintasan produksi.(Fardani dkk, 2017). 

2.4 Diagram Pareto 

Diagram pareto adalah sebuah metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau cacat guna 

membantu memusatkan perhatian untuk upaya penyelesaian masalahnya (Haizer & Render, 

2006). 

2.5 Cause and Effect Diagram  

Diagram ini berfungsi untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap penentuan karakteristik kualitas output kerja. 

Metode sumbang saran akan cukup efektif digunakan untuk mencari faktor-faktor 

peenyebab terjadinya penyimpangan kerja secara detail (Hutagaol, 2009). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder 

(wawancara operator mesin Drawing 026) dan data sekunder (data jenis dan cara kerja mesin 

produksi, serta data waktu operasi mesin drawing 026). Penelitian ini menggunakan data 

periode bulan April 2016 – Maret 2017. Hasil pengumpulan data mesin drawing 026 

disajikan pada tabel 3.1, sedangkan data produksi mesin drawing 026 disajikan pada tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Pengumpulan Data Mesin Wire Drawing 026 

 
 

Tabel 3.2 Data Produksi Mesin Wire Drawing 026 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bulan
Total Waktu 

Breakdown (Jam)

Total 

Waktu 

Setup 

Total Waktu 

Pemeliharaan (Jam)

April 18 13 24

Mei 13 12 35

Juni 18 14 24

Juli 12 12 0

Agustus 15 14 32

September 10,5 13 0

Oktober 14 11 24

November 21,5 12 11

Desember 16 12 0

Januari 18 11 24

Februari 15,5 10 22

Maret 16 13 12

Bulan
Total Available 

Time (Hours)

Total Product 

Procesed (Kg)

Total Good 

Product (Kg)

Total Reject 

Weight (Kg)

Total Scrap 

Weight (Kg)

Total Actual Drawing 

Hours (Hours)

April 432 571949 567831 0 4118 309

Mei 432 594584 590125 0 4459 326

Juni 384 552789 547372 0 5417 285

Juli 336 464741 460683 0 4058 290

Agustus 384 543792 539062 0 4730 283

September 432 645450 638479 0 6971 341

Oktober 432 635118 628322 0 6796 344

November 528 825911 815339 0 10572 412

Desember 456 707041 697849 0 9192 362

Januari 360 507003 501071 0 5932 264

Februari 360 533193 527701 0 5492 275

Maret 336 543475 536736 0 6739 267
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3.1 Pengukuran OEE mesin Drawing 026 

Hasil pengukuran nilai OEE mesin Drawing 026 dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Pengukuran nilai OEE Mesin Wire Drawing 026 

 
Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui nilai rata-rata OEE mesin Drawing 026 pada periode 

bulan April 2016- Maret 2017 aadalah 72,5%, masih dibawah standar JPIM yaitu ≥85%. 

3.2 Penentuan Six Big Losses 

Hasil perhitungan total time loss dan faktor six big losses mesin drawing 026 dapat dilihat 

pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Time Loss dan Faktor Six Big Losses  

mesin Wire Drawing 026 

 
Pada tabel 3.4 adalah perhitungan untuk faktor six big losses, kemudian hasil perhitungan 

tabel 3.4 akan dijadikan analisis menggunakan diagram pareto digunakan sebagai alat bantu 

untuk mempermudah melakukan analisis selanjutnya yaitu fishbone diagram. Menurut 

aturan Pareto, nilai kumulatif yang mendekati atau sama dengan 80% menjadi prioritas 

permasalahan. Pada gambar 3.1 dapat dilihat diagram pareto faktor six big losses 

Bulan Availability (%)
Performance 

Efficiency(%)

Rate of Quality 

Product(%)
OEE (%)

April 92,4% 72,8% 99,3% 66,8%

Mei 93,7% 76,7% 99,3% 71,4%

Juni 91,1% 80,9% 99,0% 73,0%

Juli 92,9% 71,5% 99,1% 65,8%

Agustus 91,8% 80,8% 99,1% 73,5%

September 94,6% 75,8% 98,9% 70,9%

Oktober 93,9% 79,6% 98,9% 73,9%

November 93,5% 82,0% 98,7% 75,7%

Desember 93,9% 79,3% 98,7% 73,5%

Januari 91,4% 79,3% 98,8% 71,6%

Februari 92,5% 81,9% 99,0% 74,9%

Maret 91,0% 88,4% 98,8% 79,5%

No Six Big Losses Waktu (Jam) Persentase

1 Idling/Minor Stoppages Losses 572 44,7%

2 Reduced Speed Loss 338,0 26,4%

3 Breakdown Loss 187,5 14,7%

4 Setup/Adj 147 11,5%

5 Yield/Scrap Loss Reduced 35,7 2,8%

6 Rework Loss 0,00 0%

Total 1279,7 100%
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Gambar 3.1 Diagram Pareto Faktor Six Big Losses 

Berdasarkan gambar 3.2 ada 2 faktor tertinggi yang menjadi prioritas permasalahan antara 

lain idling/minor stoppage losses 44,7%, dan reduce speed losses 26,4% dengan akumulasi 

71,1%, maka kedua faktor inilah yang menjadi prioritas permasalahan yang akan dianalisa 

lebih lanjut dengan menggunakan fishbone diagram. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada 

gambar 2 untuk faktor idling/minor stoppage losses dan gambar 3.2 untuk faktor reduce 

speed losses. 

Idling/Minor Stoppage Loss

Mesin Manusia

Operator yang 

kurang teliti dalam 

mengawasi mesin

Operator kurang 

menguasai mengenai 

mesin yang dioprasikan
Umur Mesin 

sudah tua

Pemeliharaan yang 

dilakukan tidak 

standar

Tidak ada standar 

Kebersihan mesin

Kurang memperhatikan 

kebersihan

 
Gambar 3.2 Fishbone Diagram Idling/Minor Stoppage Losses 
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Reduce Speed Losses

Mesin Manusia

Kurang telitinya operator dalam 

mengawasi mesin saat produksi

Operator kurang 

menguasai mesin yang 

dioperasikan

Pemeliharaan yang 

dilakukan tidak tandar

Tidak ada standar 

kebersihan mesin

Umur mesin 

yang sudah tua

Kurang memperhatikan 

kebersihan

 
Gambar 3.3 Fishbone Diagram Reduced Speed Loss 

3.3 Usulan perbaikan untuk meningkatkan nilai OEE 

Usulan perbaikan nilai OEE mesin Wire Drawing 026 dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Usulan Perbaikan nilai OEE 

Permasalahan Usulan Perbaikan Untuk Meningkatkan OEE 

Operator yang mengoperasikan 

mesin kurang menguasai mesin 

yang dioperasikan 

Melakukan pelatihan terhadap pekerja mengenai 

mesin agar ilmu dan keterampilan karyawan 

bertambah 

Operator yang kurang teliti dalam 

mengawasi mesin 

Melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan 

karyawan dan memberikan sanksi bagi karyawan 

yang melalaikan pekerjaan 

Pemeliharaan yang dilakukan 

tidak standar 

Membuat standar pemeliharaan seperti mencoba 

running mesin setelah diperbaiki, pengecekan 

kembali apakah komponen yang terpasang telah 

benar dan sebagainya. 

Kurangnya memperhatikan 

kebersihan yang menyebabkan 

debu serta kotoran masuk dan 

menumpuk 

Membersihkan area kotor sebelum dan sesudah 

melakukan produksi 

Tidak ada standar cara 

pembersihan dan standar bersih 

menyebabkan waktu lama 

Membuat standar cara pembersihan mesin dan 

memberi contoh foto mesin yang sudah dibersihkan 

dengan benar. 

Umur mesin tua Melakukan preventive maintenance untuk mencegah 

terjadinya kerusakan saat mesin sedang beroperasi 

dan menyiapkan anggaran untuk menambah atau 

mengganti mesin mesin baru 

 

3.4 Usulan Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) 

Untuk melakukan penerapan TPM terdapat 12 langkah yang terbagi menjadi 3 tahapan. 

Tahap pertama adalah tahap persiapan yang terdiri dari 6 langkah antara lain: 

1. Mengumumkan Keputusan Top Majanemen Untuk Memperkenalkan TPM 

 Departemen yang dimiliki perusahaan terdiri dari Departemen Quality Assurance & 

Quality Control, Produksi, Automobile, Plan Engineering, Teknik, Pembelian, PPIC, 

Penjualan, Desain, Personalia, IT. Dalam penerapan TPM, seluruh bagian dari 

perusahaan mempunyai peranan untuk mencapai target perusahaan. Penyampaian secara 
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tertulis ataupun lisan dapat dilakukuan setiap kepala departemen kepada kepala 

bagiannya. Khusus untuk kepala Departemen Quality Assurance & Quality Control, 

Produksi, Automobile, dan Teknik. Diwajibkan untuk setiap kepala bagian melakukan 

sosialisasi kepada kepala shift kemudian kepala shift memberi sosialisasi kepada 

operator. 

2. Mengadakan Pendidikan Serta Kampanye Mengenai TPM 

 Kegiatan pendidikan dijadwalkan per bagian, dimulai dari tingkat manajer hingga kepala 

bagian. Setelah semua bagian top manajemen telah memiliki pengetahuan yang cukup 

dari pendidikan yang telah diikuti, kemudian kepala bagian menyalurkan ilmu yang 

diperoleh dengan mengadakan pendidikan untuk operator 

3. Membentuk Organisasi Untuk Mempromosikan TPM 

 Melewati tahapan ini membentuk organisasi kelompok kecil. Untuk Pengawasan kegiatan 

TPM dapat dilakukan oleh Kepala Departemen Quality Assurance & Quality Control, 

Produksi, Automobile, dan Teknik. Kepala pelaksana TPM diserahkan kepada kepala 

bagian produksi pada bagian Line Drawing bersama dengan kepala bagian teknik. 

Sedangkan untuk kelompok kecil perlu dibentuk kelompok kecil berdasarkan shift, yaitu 

operator dengan anggota bagian produksi dan maintenance. Sedangkan untuk ketua regu 

dapat dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota regu. 

4. Menentukan Kebijakan Serta Target Dari TPM 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan TPM ini adalah mampu melibatkan operator 

dalam membentuk personel yang dapat memperbaiki performansi secara keseluruhan 

dalam kendala mesin dan peralatan. Pencapaian target yang diinginkan yaitu dapat 

menurunkan six big losses pada mesin Drawing 026 yaitu faktor idling/minor stoppage 

losses 44,7%, dan reduced speed losses 26,4% dan menaikkan nilai OEE. Hasil yang 

diharapkan jika TPM dapat terlaksana dengan baik dapat meningkatkan nilai OEE hingga 

mencapai nilai 85% dan tercipta lingkungan kerja yang baik antara operator, kelompok 

maintenance ketua shift, kepala produksi dan kepala maintenance serta manajer 

perusahaan. 

5. Menyusun Master Plan Untuk Pengembangan TPM 

 Master plan yang dibuat hanya hingga tahap penerapan. Untuk tahap persiapan semua 

dilaukan oleh seluruh top manajemen yang terdiri dari seluruh manajer serta kepala 

Departemen Quality Assurance & Quality Control, Produksi, Automobile, Plan 

Engineering, Teknik, Pembelian, PPIC, Penjualan, Desain, Personalia, IT. Tahap 

pembentukan kelompok kecil diikuti oleh kepala bagian Line Drawing bersama dengan 

kepala Departemen Quality Assurance & Quality Control, Produksi, Automobile, dan 

Teknik. Penerapan dilakukan oleh operator mesin Draawing 026 dalam kegiatan 

Autonomous Maintenance, pengembangan checksheet oleh bagian maintenance, serta 

evaluasi oeneraoan TPM oleh seluruh bagian perusahaan. 

6. Peresmian Dimulainya Penerapan TPM 

 Pembuatan jadwal pertemuan rutin, dan mulai melakukan pertemuan rutin untuk 

mengetahui sistem perawatan yang baru yang akan dilaksanakan di perusahaan 

khususnya pada bagian Line Drawing mesin Drawing 026. Acara ini penting untuk 

dilaksanakan dan diharapkan memberikan kesadaran kepada seluruh jajaran manajemen 

agar dapat bersama-sama merasa bertanggung jawab atas suksesnya penerapan kebijakan 

dalam sistem perawartan ini. 

Setelah tahapan persiapan dilanjutkan ke tahap 2 yaitu tahap penerapan. Dalam tahap 

penerapan ini terdiri dari 5 langkah antara lain: 

7. Melaksanakan Improvement Kefektifan Pada Setiap Peralatan 

 Menghilangkan six big losses secara berkala berdasarkan presentase six big losses 

tertinggi sesuai hasil pengamatan. Salah satu peningkatan nilai OEE dan menghilangkan 
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losses bisa dicapai dengan menerapkan diagram sebab akibat sehingga dapat diketahui 

akar permasalahan dan diberikan ususlan perbaiakan seperti pada tabel 3.5. 

8. Mengembangkan Program Autonomous Maintenance 

 Dalam tahap ini dilakukan oleh anggota regu yang telah dibentuk pada saat persiapan. 

Dalam autonomous maintenance ini diharapkan operator dalam melakukan kegiatan 

dasar tentang mesin, diantaranya yaitu: 

a. Dapat menjalankan mesin dengan benar. 

b. Melakukan pembersihan mesin sebelum dan sesudah memulai pekerjaan. 

c. Mengetahui bagian mana saja yang harus diperiksa. 

d. Melakukan pelumasan pada bagian mesin tertentu sesaui dengan standart. 

e. Melakukan startup dan shutdown mesin dengan benar. 

f. Dapat melakukan pengukuran sendiri terhadap kinerja mesin dan hal-hal lain yang 

bersifat pencegahan terhadap kerusakan mesin 

9. Menyempurnakan Sistem Perencanaan Maintenance Serta Keahlian Manajemen Dari 

Bagian Maintenance 

 Penggunaan data historis kerusakan pada periode April 2016 – Maret 2017 beserta 

downtime untuk menentukan perawatan yang tepat pada komponen yang rusak. 

Berdasarkan histori kerusakan pada mesin Drawing 026, perawatan yang cocok adalah 

menggunakan sistem preventive dan dipadu dengan predictive maintenance. Selain itu 

mengusulkan check sheet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan perawatan. 

10. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 

 Tujuan dari diadakan pendidikan dan pelatihan diharap operator ataupun maintenance 

mampu untuk: 

a. Mendeteksi kerusakan 

b. Memahami fungsi peralatan dan mekanisme hubungannya dengan peralatan atau 

mekanisme yang lainnya. 

c. Memperbaiki kerusakan 

d. Melakukan improvement 

Yang harus diperhatikan dalam melakukan pendidikan dan pelatihan yaitu jadwal yang tepat, 

jumlah dan kualifikasi para peserta. 

11. Mengembangkan Tahap Awal 

 Meminimalkan waktu untuk pencapaian operasi yang stabil tanpa breakdown dan 

kecacatan sedikit dapat diperoleh dengan cara: 

a. Melakukan quality control terhadap bahan baku sebelum diproses. 

b. Pemberian panduan cara pengoprasian pada mesin Drawing 026. 

c. Pemberian cara pemasangan bahan baku dan lay-out pada mesin Drawing 026. 

d. Melakukan perencanaan mingguan bulanan dan tahunan pada mesin Drawing 026. 

Tahap ke-3 Pemantapan 

Menjadi langkah terakhir dalam pelaksanaan TPM. Dalam Langkah ke-12 ini dilakukan 

penyempurnaan-penyempurnaan atas semua yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk 

menetapkan tujuan yang lebih tinggi lagi dari tujuan semula.   

 

4. PENUTUP 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat ditarik 

menjadi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin Drawing 026 di 

Line Drawing pada periode April 2016 – Maret 2017 sebagai berikut: 

a. Nilai Availabilty diatas standar yang telah ditetapkan oleh JPIM yaitu 90% 

sedangkan nilai Availability mesin Drawing 026 adalah 92,72%. 
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b. Nilai Performance Efficiency di bawah standar yang telah ditetapkan oleh JPIM yaitu 

95% sedangkan nilai Performance Efficiency mesin Drawing 026 adalah 79%. 

Selisih nilai tersebut 16%. 

c. Nilai Rate of Quality Product sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh JPIM 

yaitu 99%. 

d. Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah 72,5%. Nilai tersebut masih 

dibawah standar JPIM yaitu 85% dan masih perlu analisa perbaikan. 

2. Rata-rata losses pada periode April 2016 – Maret 2017 antara lain Idling/Minor 

Stoppages Losses sebesar 44,7%, Reduced Speed Losses sebesar 26,4%, Breakdown 

Losses sebesar 14,7%, Set Up Adjustment Losses sebesar 11,5%, dan yang terakhir 

Yield/Scarp Losses Reduced sebesar 2,8%. 

3. Penyebab mesin Drawing 026 mengalami six big losses antara lain: 

a. Operator yang mengoperasikan mesin kurang menguasai mesin yang dioperasikan. 

b. Kurangnya pengawasan terhadap karyawan menyebabkan karyawantidak melakukan 

dengan efektif. 

c. Kurang standarnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. 

d. Kurangnya memperhatikan kebersihan menyebabkan debu masuk dan menumpuk. 

e. Tidak adanya standar cara pembersihan dan standar bersih. 

f. Umur mesin yang sudah tua. 

4. Usulan perbaikan untuk mengatasi Six Big Losses mesin Drawing 026 juga diajukan 

seperti melakukan pelatihan terhadap pekerja mengenai mesin agar ilmu dan 

keterampilan karyawan bertambah, membersihkan area kotor sebelum dan sesudah 

melakukan produksi, melakukan preventive maintenance untuk mencegah terjadinya 

kerusakan saat mesin sedang beroperasi dan menyiapkan anggaran untuk menambah 

atau mengganti mesin mesin baru. 

5. Usulan penerapan TPM pada Mesin Wire Drawing 026 untuk meningkatkan effisiensi 

mesin. 
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