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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan industri yang sangat pesat belakangan ini menuntut 

perusahaan untuk dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat 

menghasilkan output yang maksimal. Dalam hal ini terutama pada 

produktivitas sistem produksi perusahaan. Salah satu hal yang dapat 

mendukung peningkatan produktivitas yaitu kesiapan mesin-mesin produksi 

dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini membuat perusahaan harus dapat 

mempertahankan keandalan mesin produksi supaya dapat mencapai target 

produksinya. Keandalan mesin dapat dijaga dengan menerapkan sistem 

manajemen pemeliharaan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. 

 Kegiatan pemeliharaan dan perawatan memiliki peranan yang sangat 

penting untuk mendukung beroperasinya suatu sistem sesuai yang 

dikehendaki. Usaha perbaikan pada industri manufaktur dapat dilihat dari segi 

peralatan adalah dengan meningkatkan efektivitas mesin/peralatan yang ada 

seoptimal mungkin. Pada prakteknya, terkadang usaha perbaikan yang 

dilakukan tersebut hanya pemborosan, dikatakan pemborosan karena 

perbaikan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. 

Hal ini disebabkan tim perbaikan tidak mendapatkan dengan jelas yang terjadi 

dan faktor-faktor yang penyebabnya. Oleh karena itu diperlukannya suatu 

metode yang tepat untuk mengungkap permasalahan dengan jelas agar dapat 

melakukan peningkatan kinerja peralatan dengan optimal. Untuk menjaga 

kondisi mesin tersebut agar tidak mengalami kerusakan atau paling tidak untuk 

mengurangi waktu kerusakan mesin, sehingga proses produksi tidak terlalu 

lama berhenti, maka diperlukan sistem perawatan dan pemeliharaan mesin 

yang baik dan tepat sehingga hasilnya dapat meningkatkan efektivitas mesin. 

Kerusakan mesin tentunya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

karena selain dapat menurunkan tingkat efektivitas mesin yaitu mengakibatkan 

biaya yang harus dikeluarkan akibat kerusakan mesin.
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 Kerugian yang dialami perusahaan ini lebih dikenal dengan six big losses. 

Salah satu pendekatan yang banyak dipakai adalah Total Productive 

Maintenance (TPM). Total Productive Maintenance (TPM) menurut (Corder, 

1996) tidak hanya terfokus bagaimana mengoptimalkan produktivitas dari 

peralatan atau material pendukung kegiatan kerja, tetapi juga memperhatikan 

bagaimana meningkatkan produktivitas dari para pekerja atau operator yang 

nantinya akan memegang kendali pada peralatan dan material tersebut. TPM 

dengan menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

 Six Big Losses adalah enam kerugian yang terjadi, yang merupakan bagian 

dari tindakan TPM untuk menghilangkan enam kerugian tersebut. Enam 

kerugian besar tersebut dapat dikalkulasi dalam perhitungan  OEE menurut 

(Nakajima, 1988). Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan produk 

dari kegiatan operasi dengan six big losses pada mesin. 

 Dengan menghitung tingkat keefektifan peralatan menggunakan metode 

Total Productive  Maintenance (TPM) dengan formula perhitungannya yaitu 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) perusahaan mengetahui apakah mesin 

tersebut sudah bekerja secara efektif atau belum dan dengan menggunakan 

metode Total Productive Maintenance (TPM) diharap dapat meningkatkan 

efektivitas mesin sehingga dapat menghilangkan kerugian-kerugian besar bagi 

perusahaan atau sering disebut Six Big Losses, sehingga dapat semakin 

mendekati tujuan dari TPM yaitu zero breakdown.  

 PT. Sumi Indo Kabel Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam 

pengolahan metal yang memproduksi kabel yang terletak di Tangerang dengan 

hasil produk diantaranya low voltages cable, medium voltage cable, dan fire 

resistant cable. Semakin tingginya kebutuhan listrik pada masa modern ini 

menjadikan suatu tuntutan terhadap industri metal khususnya kabel untuk 

mampu memproduksi kabel yang berkualitas, dalam jumlah yang besar dan 

dalam waktu yang seefisien mungkin. 

 PT. Sumi Indo Kabel memiliki beberapa line untuk proses produksi, 

diantaranya line wire drawing, line stranding, line extruder, line cabling, line 

taping atau armouring, line extruder, dan line penggulungan ulang. Dalam 
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penelitian ini memilih Line Wire Drawing dengan mesin Wire Drawing 026. 

Mesin yang dipilih mesin Wire Drawing 026 karena memiliki frekuensi 

kerusaakan tertinggi pada periode April 2016 – Maret 2017. Kerusakan yang 

dialami mesin Wire Drawing 026 disebabkan karena pemasangan komponen 

yang kurang benar, suku cadang yang sulit didapat sehingga menggunakan 

suku cadang buatan sendiri yang sepesifikasinya dibuat sama dengan dengan 

komponen aslinya sehingga kekuatan suku cadangnya berbeda dengan suku 

cadang yang asli dan mengakibatkan seringnya terjadi gangguan pada mesin. 

Mesin Wire Drawing 026 sendiri berfungsi untuk menarik wire (kawat) dari 

ukuran 8 mm menjadi ukuran diameter paling kecil 2,54 mm. Mesin ini dipilih 

karena memiliki frekuensi kerusakan yang paling tinggi dibanding dengan 

mesin lainnya dan mesin ini bersifat important machine dimana ketika mesin 

ini mengalami kerusakan mengakibatkan terhentinya proses produksi. 

Dilatarbelakangi pentingnya pengoprasian mesin Wire Drawing 026 yang 

aman dan benar untuk menunjang kinerjanya agar selalu dalam keadaan yang 

selalu baik dan siap beroprasi. Oleh karena itu dilakukan analisa perbaikan 

sebagai sample penerapan Total Prodctive Maintenance dengan menggunakan 

perhitungan Overall Equipment Effectiveness untuk mengetahui tingkat 

efektivitas mesin Wire Drawing 026 serta memberikan usulan perbaikan 

dengan menggunakan Cause and Effect Diagram. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah pokok yang menjadi fokus 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana efisiensi dan efektivitas produksi pada mesin Wire Drawing 

026?  

2. Apa saja faktor-faktor yang terdapat pada Six Big Losses? 

3. Bagaimana menerapkan perbaikan dengan menggunakan Cause and Effect 

Diagaram? 

4. Berapakan nilai OEE mesin Wire Drawing 026 yang ada di Line Wire 

Drawing? 

5. Bagaimana penerapan Total Productive Maintenance? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui nilai Overall Equipment Effectiveness Mesin Wire Drawing  

026. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang terdapat dalam Six Big Losses yang 

memberikan kontribusi terbesar dari keenam faktor Six Big Losses 

menggunakan diagram pareto. 

3. Melakukan analisis terhadap faktor yang menjadi prioritas sebagai dasar 

untuk melakukan perbaikan menggunakan Casuse and Effect Diagram. 

4. Usulan perbaikan untuk meningkatkan nilai OEE. 

5. Usulan penerapan TPM. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian yaitu dengan menetapkan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilaksanakan di PT. Sumi Indo Kabel Tbk dengan objek 

penelitian pada mesin produksi yang sering mengalami kerusakan yaitu 

mesin Wire Drawing 026. 

2. Data yang digunakan adalah data masa lalu bulan April 2016 - Maret 2017, 

serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait (teknisi dan 

operator). 

3. Metode analisis penelitian menggunakan metode Total Productive 

Maintenance (TPM).  

4. Penelitian yang dilakukan hanya sampai pemberian usulan/perbaikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Menjadi masukan bagi perusahaan saat membuat jadwal perawatan agar 

dapat meminimalisir downtime mesin. 

2. Menambah informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya. 

3. Menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia 

nyata. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 5 bab dengan 

uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pendahuluan mengurai secara singkat tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk dasar 

penelitian. Diantaaranya adalah Total Productive Maintenance, 

Overall Equipment Effectiveness, dan Cause and Effect Diagram. 

Teori dan refrensi didapat dari buku, jurnal ilmiah, dan internet 

sebagai fondasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

 Membahas dan menjelaskan objek penelitian, alat, teknik 

penelitian dan data yang dikaji serta dianalisis. Serta bagaimana 

langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang 

digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Menguraikan hasil penelitan yang meliputi data-data yang 

dihasilkan selama penelitian dan pengolahan data dengan 

menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness. Setelah itu 

dilakukan analisis menggunkanan Cause and Effect Diagram. 

Akan ditemukan langkah perbaikan serta solusi yang ditawarkan 

penulis kepada perusahaan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, Pada 

kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian, sedangkan pada 

saran berisi tentang tindak lanjut hasil penelitian yang telah 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 


