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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Peningkatan produktivitas sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

memperoleh keberhasilan pada proses usahanya. Salah satu contoh peningkatan 

produktivitas  adalah dengan mengevaluasi kinerja fasilitas produksi pada 

perusahaan. Pada umumnya, masalah dari fasilitas produksi yang menyebabkan 

produksi terganggu atau terhenti sama sekali dapat dikategorikan menjadi tiga, 

yaitu dikarenakan oleh faktor manusia, mesin dan lingkungan. Ketiga hal tersebut 

dapat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. 

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan fasilitas produksi dan  

untuk mendukung peningkatan produktivitas adalah harus dilakukan evaluasi dan 

pemeliharaan secara intensif dari peralatan-peralatan (mesin) produksi, sehingga 

dapat digunakan seoptimal mungkin. Tetapi sering dijumpai tindakan perbaikan 

atau pemeliharaan yang dilakukan tidak tepat sasaran terhadap permasalahan yang 

sebenarnya, misalnya seperti pemeliharaan pada bagian yang tidak terjadi masalah 

atau melakukan pemeliharaan setelah terjadi masalah. Akibatnya, banyak 

ditemukan permasalahan pada suatu perusahaan bahwa kontribusi terbesar dari 

total biaya produksi adalah bersumber dari biaya pelaksanaan pemeliharaan 

peralatan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Blanchard, 1997). 

Dalam dunia perawatan mesin, dikenal istilah Six Big Losses, ini adalah 

suatu hal yang harus dihindari oleh setiap perusahaan. Six Big Losses adalah enam 

kerugian yang harus dihindari oleh setiap perusahaan yang dapat mengurangi 

tingkat efektifitas suatu mesin. Six Big Losses tersebut biasanya dikategorikan 

menjadi 3 kategori utama berdasarkan aspek kerugiannya, yaitu Downtime, Speed 

Losses dan Defects. Yang dimaksudkan dengan downtime adalah waktu yang 

terbuang, dimana proses produksi tidak berjalan seperti biasanya diakibatkan oleh 

kerusakan mesin. Downtime mengakibatkan hilangnya waktu yang berharga untuk   

memproduksi   barang   dan   digantikan dengan waktu memperbaiki kerusakan 

yang ada (Nakajima, 1988). Downtime terdiri dari dua macam kerugian, yaitu 
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breakdown dan setup and adjustment. Speed Losses adalah suatu keadaan dimana 

kecepatan proses produksi terganggu, sehingga produksi tidak mencapai tingkat 

yang diharapkan (Nakajima, 1988). Speed Losses terdiri dari dua macam 

kerugian, yaitu idling and minor stoppages dan reduced speed. Defects adalah 

suatu keadaan dimana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi 

yang telah diminta (nonconformance to standards) (Nakajima, 1988).  

PT. XYZ  beroperasi sebagai produsen kabel di Indonesia. Bisnis inti PT. XYZ 

meliputi pembuatan kabel listrik, telekomunikasi dan Kabel fiber optik. Pada PT. XYZ 

terdapat departemen Fiber Optik yang hanya memproduksi tipe kabel jenis fiber optik, 

Banyaknya permintaan produk kabel optik dari para konsumen, menjadikan salah 

satu faktor utama bagi PT. XYZ untuk meningkatkan produktivitas dengan cara 

memanfaatkan peralatan produksi seefektif mungkin.  

  

(Sumber : https://www.aflglobal.com/Products/Fiber-Optic-Cable.aspx) 

Gambar 1.1 lapisan Tube pada serat optik 

 

(Sumber : Dept. Fiber Optik PT. XYZ) 

     Gambar 1.2 Mesin TUBING pembuat lapisan Tube pada serat optik 
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Pada proses produksi pembuatan kabel fiber optik terdapat 8 Mesin 

TUBING yang dipergunakan untuk membuat lapisan tube pada kabel serat optik, 

namun penelitian hanya dilakukan untuk 2 mesin pembuat tube kabel serat optik. 

Yaitu mesin TUBING T002, dan mesin TUBING T001, Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan, Terdapat indikasi Losses pada ke dua mesin pembuat lapisan 

Tube tersebut, Yang di tandai dengan besarnya Downtime dan Defect  pada bulan 

Januari – Desember 2016. Total downtime dan defect masing-masing mesin 

pembuat Tube kabel serat optik dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2   

Tabel 1.1 Total Downtime Mesin TUBING Bulan Januari-Desember 2016 

Nama Mesin Total Downtime (menit) Persentase (%) 

T002 84.880 41% 

T001 122.195 59%  

Total 207.075 100% 

(Sumber : Dept. Fiber Optik PT. XYZ) 

Tabel 1.2 Data Defect Mesin TUBING Bulan Januari-Desember 2016 

Nama Mesin Total Output (Meter) Total Defect (Meter) Persentase (%) 

T002 29.418.411 1.028.084 3% 

T001 16.621.306 824.588 5% 

(Sumber : Dept. Fiber Optik PT. XYZ) 

Saat ini PT. XYZ belum menggunakan metode OEE dalam mengukur 

kinerja pada mesin TUBING pembuat lapisan Tube pada serat optik tersebut, 

Dengan demikian, pada penelitian ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah 

mengenai analisa kinerja kedua mesin TUBING pembuat lapisan tube pada serat 

optik dengan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) di PT. XYZ. 

 

I.2.    Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah banyak diuraikan di atas, 

maka permasalahan yang terjadi dalam dilakukannya penelitian ini adalah apakah 

nilai OEE dari mesin TUBING  pembuat lapisan Tube serat Optik PT. XYZ sudah 

sesuai target perusahaan, kemudian apakah faktor yang sangat mempengaruhi nilai 

OEE dari mesin tersebut, dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan guna 

meningkatkan produktifitas dari sistem manufaktur perusahaan pada Mesin 

TUBING  Pembuat Tube serat optik tersebut. 
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I.3.    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan Mesin 

TUBING  pembuat Tube Serat Optik pada PT. XYZ dengan cara  

1. Mengukur nilai Overall equipment effectiveness (OEE) dari mesin 

TUBING  pembuat tube kabel serat optik pada PT. XYZ. 

2. Kemudian menganalisis permasalahan yang mempengaruhi nilai OEE 

dari mesin pembuat Pelapis Tube tersebut, dan juga  

3. Mengajukan ide-ide perbaikan proses manufaktur dengan cara 

brainstroming guna meningkatkan produktivitas mesin TUBING dan 

nilai OEE. 

 

I.4.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh pihak perusahaan  

sebagai masukan informasi berupa efektivitas mesin sehingga perusahaan 

dapat menghindari downtime atau six big losses yang terjadi. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagaimana 

metode Overall Equipment Effectiveness pada PT. XYZ sangat berguna. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai sarana pembelajaran dan bahan pembanding serta tolak ukur 

dalam bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa, serta sebagai bahan bacaan di           

perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

(UPNVJ). 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai wacana dan 

referensi bagi pembaca yang membutuhkan untuk mengembangkannya. 
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I.5.  Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi ruang lingkup atau pembatasan masalah yang akan 

diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hanya berfokus pada  mesin TUBING di PT.XYZ 

yang menjadi pokok permasalahan. 

2. Proses analisis dilakukan berfokus pada Six Big Losses yang terjadi pada 

perusahaan dan tidak menguraikan ke 16 major losses dalam Total 

Productive Maintenance (TPM). 

3. Data-data untuk penelitian menggunakan data produksi pada januari 2016 

 sampai dengan desember 2016. 

4. Pembahasan hanya pada proses pengukuran dan analisis nilai Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) dari mesin TUBNG  pembuatan Tube 

kabel serat optik. 

5. Memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kinerja mesin 

TUBING  

 

I.6.     Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 BAB dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang, perumusan 

masalah tujuan penelitian,manfaat penelitian,batasan masalah,dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini  merupakan  bagian   yang  berisi  konsep dasar  pemikiran  dan  

pandangan  umum secara teori sebagai pendukung dalam pemecahan 

masalah. Teori-teori tersebut  meliputi teori maintenance, teori total 

productive maintenance (TPM),overall equipment effectiveness (OEE), 

failure mode and effect analysis (FMEA) dan teori pengendalian kualitas 

statistic juga usulan perbaikan menggunakan metode 5W + 1H. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tata cara dan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga menguraikan 

tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari obyek 

penelitian, metode pengumpulan, dan pengolahan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menampilkan data-data yang  berguna untuk perhitungan  OEE 

di PT. XYZ seperti operating time, loading time, net operating time, real 

output, defect, availability rate, performance rate, quality rate dan berisi 

tentang deskripsi obyek  penelitian,  analisis  data dan  interpretasi hasil  

dan pembahasan 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir ini,peneliti akan memberikan suatu kesimpulan yang telah 

didapatkan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan  

memberikan saran yang berguna bagi perusahaan. 
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