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ABSTRAK 

 
Terhentinya suatu proses pada lantai produksi sering kali disebabkan adanya masalah dalam mesin 

produksi, misalnya mesin berhenti secara tiba-tiba, menurunnya kecepatan produksi mesin, mesin 

menghasilkan produk yang cacat dan mesin beroperasi tetapi tidak menghasilkan produk. Hal ini 

akan menimbulkan kerugian pada perusahaan karena selain dapat menurunkan tingkat efisiensi dan 

efektifitas mesin juga akan mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat kerusakan 

tersebut. Kerusakan yang terjadi pada mesin secara tiba-tiba dapat menyebabkan adanya kegiatan 

overhaul (pemeriksaan) yang menimbulkan adanya kemacetan atau berhentinya proses produksi dan 

menimbulkan biaya perbaikan yang cukup besar. Rendahnya produktivitas mesin yang menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan sering diakibatkan oleh penggunaan mesin yang tidak efektif dan efisien 

yang terdapat dalam enam faktor yang disebut enam kerugian besar (six big losses). Di PT. 

Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang dilakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran 

tentang kesesuaian faktor-faktor yang menentukan kebutuhan penerapan TPM dengan kondisi 

perusahaan dan melihat faktor mana dari six big losses tersebut yang dominan mempengaruhi 

terjadinya penurunan efektifitas mesin. Dengan demikian tujuan penelitian ini akan memberikan 

usulan atau evaluasi perbaikan efektifitas mesin pada perusahaan melalui penerapan TPM yang 

menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). Maka hasil dari penelitian ini mendapatkan beberapa masalah dalam perawatan mesin 

dengan ratio persentasi nilai rata-rata Overall Equipment Effectiveness adalah 88,42% dan ada juga 

factor kerugian dengan menggunakan metode Six Big Losses dengan total waktu 732,86 jam. Untuk 

mengurangi masalah yang ada maka dibutuhkan solusi sebuah media berupa lembaran checklist yang 

berfungsi untuk melakukan perawatan mesin drayer dan mengumpulkan data tentang jenis masalah 

yang terjadi pada mesin drayer. 
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