
BAB VI 

PENUTUP 
 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Pengukuran  efektivitas  penggunaan  mesin  dengan  menggunakan  metode 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada mesin kiln pabrik Indarung IV PT. 

Semen Padang diperoleh nilai OEE mesin sebesar 87% dengan presentase yaitu 

availability sebesar 91,70%, performance rate sebesar 94,66%, dan rate of quality 

sebesar 100%. Tidak tercapainya nilai OEE ini dikarenakan terdapat 6 bulan nilai 

OEE yang  di bawah standar dari perusahan (sebesar  90%) yaitu pada bulan 

Januari 2016 dengan nilai 82%, Maret 2016 dengan nilai 75%, Juni 2016 dengan 

nilai 81%, Juli 2016 dengan nilai 85%, Agustus 2016 dengan nilai 88%, 

November 2016 dengan nilai 89%, dan Desember 2016 dengan nilai 77%.  

Faktor yang memiliki persentase terbesar dari faktor six big losses mesin kiln 

pada tahun 2016  adalah equipment failure losses sebesar 49,46%.  Persentase  

terbesar faktor equipment failure losses pada kiln terjadi pada bulan Juni 2016  

sebesar  16,60%. Persentase faktor set-up and adjustment  pada kiln tahun 2016 

bernilai 9,06%, di mana persentase terbesar terdapat pada bulan Mei 2016 Sebesar 

4,23%. Persentase terbesar faktor idling and minor stoppages terbesar pada kiln 

tahun 2016 terjadi pada bulan September 2016 sebesar 6,81% dari keseluruhan 

pada tahun 2016 sebesar 14,69%. Persentase terbesar faktor reduced speed losses 

pada kiln terbesar terjadi pada bulan Juni 2016 sebesar 16,15% dari 67,53% total 

reduced speed losses pada tahun 2016. Persentase faktor rework loss dan faktor 

yield/scrap loss bernilai 0 karena pada mesin kiln di perusahaan ini tidak terdapat 

barang sisa dan pengerjaan ulang dilakukan secara otomati. 

Pada penelitian yang dilakukan di PT. Semen Padang berdasarkan pada nilai 

RPN maka komponen yang harus mendapat prioritas penanganan dapat dilihat 

pada Tabel 4.25. Berdasarkan pada Tabel 4.25 dapat diketahui prioritas 

penanganan pada komponen shell kiln dengan melihat nilai RPN. Kemudian 
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dengan pembuatan diagram pareto (Gambar 5.5) dapat lebih memprioritaskan 

untuk dilakukannya perawatan.  

Faktor penyebab tidak tercapainya efektivitas maksimal mesin adalah 

pengawasan yang kurang (tidak ketat) yang menyebabkan karyawan tidak 

melakukan pekerjaan dengan efektif, kurangnya tenaga ahli yang disebabkan 

banyaknya tenaga ahli yang dipindahkan ke pabrik baru untuk starting. Waktu 

pembersihan dan set up yang lama, karena tidak ada standar waktu dan cara-cara 

yang cepat dan tepat, dan tidak tersedianya sparepart untuk komponen pada saat 

kerusakan terjadi yang mengakibatkan nilai downtime yang tinggi. 

 

6.1. Saran  

Dari penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Total Productive Maintenance (TPM) ini dapat di implementasikan sebagai  

suatu pendekatan yang digunakan dalam pemeliharaan mesin di PT.  

Semen Padang. 

2. Sebaiknya  pengukuran  Overall  Equipment  Effectiveness (OEE) dilakukan 

pada setiap  mesin  secara  berkala  sehingga  diperoleh  informasi  yang 

representatif untuk dilakukan perawatan dan perbaikan secara terus menerus 

(continous improvement).  

3. Hendaknya petunjuk pemeliharaan dan inspeksi rutin harus dilaksanakan 

dengan baik untuk menghindari kerusakan. Pelaksanaan kegiatan perawatan 

harus dilakukan dengan sosialisasi SOP (Standard Operating Procedure) 

perawatan untuk masing-masing komponen kritis kepada operator dan 

mekanik, sehingga sistem perawatan yang diusulkan dapat berjalan dengan 

baik. 

4.  Perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi mesin dengan 

memperkirakan kerusakan mesin melalui perhitungan umur operasi untuk 

mengantisipasi kerusakan mesin dan menetapkan langkah-langkah 

perawatan mesin dan penggantian komponen mesin sebelum terjadinya 

kerusakan mesin. 

 

 


