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3.1 Flow Chart Laporan Tugas Akhir 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penulisan laporan 

Tugas Akhir, metodologi berguna untuk mengarahkan dan mempermudah proses 

analisis dalam mencari solusi dan memecahkan masalah secara layak serta untuk 

menentukan kualitas. Adapun langkah-langkah pengerjaan penelitian yang 

dilakukan dapat dilihat pada Gambar  3.1.      

Pengumpulan Data

-Deskripsi Perusahaan

-Deskripsi Mesin dan Proses

-Rekapitulasi Kerusakan mesin

-Rekapitulasi produksi aktual 

Pengolahan Data

1.Perhitungan Total Productive Maintenance  (TPM) 

   A. Perhitungan OEE 

1) Perhitungan Availability

2) Perhitungan Performance Rate

3) Perhitungan Quality Rate

   B. Perhitungan Six Big Losser

1) Breakdown Losser

2) Set Up And Adjustment Time

3) Idling And Minor Stoppages Losses

4) Reduce Speed Losses

5) Rework And Quality Defect

6) Yield Lossess

2.Perhitungan Failure Mode Effect And Analysis (FMEA)

   A. Severity

   B. Occurance

   C. Detection

   D. Risk Priority Number ( RPN)

Mulai

Studi Literatur

Observasi awal

Identifikasi Masalah 

dan

Perumusan Masalah

Pemilihan Tujuan

Analisa Data

Kesimpulan dan 

Saran

Selesai

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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3.2 Deskripsi Flow Chart Laporan Penelitian Tugas Akhir 

3.2.1 Studi Literatur 

 Kegunaan dari adanya studi literatur ini adalah untuk mendapatkan teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir yang sedang dilakukan  

agar dapat memudahkan atau membantu peneliti dalam mengolah data. Pada 

penelitian ini studi literatur diambil dari beberapa buku yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

 

3.2.2 Observasi Awal 

Observasi awal bertujuan untuk melihat permasalah atau objek yang akan 

diteliti yakni pada pabrik Indarung IV PT. Semen Padang dibagian kiln karena 

pada bagian kiln adalah inti dari sebuah pembuatan semen. Observasi dilakukan 

dengan melihat langsung fungsi dan sistem kerja dari mesin kiln serta dengan 

melakukan observasi guna mendapatkan informasi tentang pabrik Indarung IV 

pada bagian mesin klin. 

 

3.2.3 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

 Identifikasi masalah berguna sebagai penentu kualitas dan keberhasilan 

sebuah Penelitian Tugas Akhir. Selain dari pada itu, identifikasi masalah berguna 

untuk mengetahui awal dari permasalahan yang akan di jadikan topik pembahasan 

pada Penelitian. Dari identifikasi masalah yang dilakukan didapatkan suatu 

permasalahan dalam kasus ini yaitu banyaknya terjadi kerusakan mesin dan 

mengakibatkan menurunnya produktifitas mesin. Sehigga dapat dirumuskan  apa 

saja faktor-faktor penyebab kerusakan mesin kiln pada Indarung IV yang 

mengakibatkan efesiensi mesin menurun dan bagaimana merumuskan perbaikan 

dengan menggunakan Total Productive Maintenance (TPM) dan Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA). 

 

3.2.4 Pemilihan Tujuan  

 Tujuan penelitian Tugas Akhir ditetapkan dalam melakukan sebuah 

penelitian Tugas Akhir, agar penelitian Tugas Akhir tersebut terfokus pada apa 

tujuan yang ingin dicapai. Pada penelitian Tugas Akhir ini, tujuan ditetapkan untuk 

mendapatkan solusi yang mengakibatkan produktivitas menurun 
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3.2.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah salah satu komponen penelitian Tugas Akhir 

yang penting. Pengumpulan data juga untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah 

dan bisa dipertanggung jawabkan. Data akan digunakan dalam Penelitian Tugas 

Akhir haruslah data yang akurat. Data yang tidak akurat akan menghasilkan 

informasi yang salah. Disini data yang diambil adalah data kerusakan mesin kiln 

Indarung IV PT. Semen Padang dengan cara melakukan observasi langsung dan 

meminta kepada pihak perusahaan sendiri. Data yang dibutuhkan adalah berupa 

data downtime mesin produksi Aktual mesin, jam operasi mesin dimana semua data 

tersebut dibutuhkan untuk mengetahui nilai OEE dari mesin kiln. Serta data 

penyebab dan akibat dari kerusakan mesin yang di dapat dari wawancara pihak 

perusahan untuk mengetahui nilai Six Big Losses dan Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA) 

 

3.2.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambaran 

yang bisa dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Dari hasil pengumpulan maka 

didapat beberapa tahapan pengolahan data sebagai berikut : 

1. Langkah yang dilakukan dalam usaha peningkatan kinerja atau efisiensi 

produksi dilakukan dengan TPM (Total Productive Maintenance) yang 

merupakan pengembangan ide dari productive Maintenance 

A. Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness adalah produk dari operating rate 

(availability), performance rate, dan quality rate. Pengukuran ini 

menggabungkan current availability saat ini dan kecepatan peralatan dengan 

quality rate mesin tersebut. Hal ini mencerminkan kemampuan keseluruhan 

mesin peritungan ini bisa dilakukan dengan menggunakan Rumus 2.1 

sehingga didapat nilai OEE dimana nilai ini yang akan menggambarkan 

keefisiensian suatu mesin. 

1) Perhitungan Avaibility 

Langkah perhitungan avaibility merupakan perbandingan antara waktu 

operasi (operation time) terhadap waktu persiapan (loading time) dari 
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suatu mesin atau peralatan. Nilai ini dapat di peroleh dengan 

menggunakan Rumus 2.2 . Sehingga akan di peroleh waktu 

ketersediaan mesin atau peralatan. 

2) Perhitungan Performance Efficiency 

Merupakan suatu ratio yang menggambarkan kemampuan dari 

peralatan dalam menghasilkan barang. Rasio ini merupakan hasil dari 

ideal cycle time dan processed amount. Pengukuran rasio ini dapat 

diperoleh dengan menggunakan Rumus 2.4 sehingga di dapat nilai rasio 

perbedaan antara kecepatan ideal dan kecepatan aktual mesin. 

3) Perhitungan Rate of Quality Product 

Merupakan suatu rasio yang menggambarkan kemampuan peralatan 

dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar atau rasio 

jumlah produk yang baik. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan Rumus 2.5 sehingga di peroleh jumlah total produk yang 

diproses. 

B. Perhitungan Six Big Losses 

Proses produksi tentunya mempunyai losses yang mempengaruhi 

keberhasilannya. Dimana  hal ini akan mencermikan losser yang terbesar 

dari mesin kiln. Losses tersebut di kelompokkan menjadi 6 besar yaitu: 

1) Equipment Failure Losses 

Merupakan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan mesin dan peralatan. 

Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Rumus 2.6 

sehingga di peroleh data kerusakn mesin. 

2) Set Up and Adjustment time 

Merupakan kerugian yang terjadi karena setelah setup dilakukan, peralatan 

atau mesin. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

Rumus 2.7 sehingga di peroleh data berapa lama waktu setup. 

3) Idling and minor stoppages losses 

Merupakan kerugian yang disebabkan mesin berhenti sesaat. Perhitungan ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan Rumus 2.8 sehingga di peroleh 

data kerugian yang disebabkan oleh mesin yang berhenti. 
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4) Reduce speed losses 

Merupakan kerugian yang terjadi karena penurunan kecepatan mesin 

sehingga mesin tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Perhitungan 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan Rumus 2.9 sehingga di 

peroleh data kerugian yang disebabkan oleh penurunan kecepatan 

mesin. 

5) Rework and quality defect 

Kerugian dikarenakan produk hasil produksi dimana produk tersebut 

miliki kekurangan (cacat) setelah keluar dari proses produksi. 

Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Rumus 2.10 

sehingga di peroleh data produk cacat. 

6) Yield lossess.  

Kerugian pada awal waktu produksi hingga mencapai kondisi yang stabil. 

Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Rumus 2.11 

sehingga di peroleh data produk cacat. 

2. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

FMEA adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi desain 

sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam jenis kegagalan dari 

sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Adapun cara yang digunakan 

dalam metode ini adalah sebagai berikut : 

A. Severity (S) 

Langkah awal dalam metode FMEA adalah perengkingkan severity pada 

kerusakan mesin kiln. Perengkingan dilakukan dengan cara pemberian skala, 

dimana skala dimulai dari 1 sampai 10 dengan 10 merupakan dampak 

terburuk dari kerusakna masing-masing komponen kiln. 

B. Occurance (O) 

Perengkinan occurance dilakukan sesuai dengan standar kriteria dan 

kejadian antar kerusakan komponen. Dari perengkingan occurance 

diketahui tingkat keseringan suatu kejadian kerusakan yang terjadi dari 

banyak kerusakan pada masing-masing komponen. 
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C. Detection (D) 

Perangkingan detection sangatlah penting dalam menentukan potensi 

penyebab mekanis yang menimbulkan kerusakan serta tindakan 

perbaikannya. 

D. Risk Prioaryty Number (RPN) 

Menentukan nilai risk prioaryty number dari jenis kerusakan perkalian 

antara severity, occurance, dan detection. Nilai tertinggi pada prioritas risk 

merupakan komponen utama yang menjadi prioritas perawatan. 

 

3.2.7 Analisa  

 Analisa bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna 

sehingga dapat dipahami. Dalam Penelitian  ini, analisa dilakukan terhadap data 

yang telah di olah sehingga didapat data yang diinginkan. 

 

3.2.8 Penutup 

Kesimpulan adalah rangkuman atau intinya dari suatu penelitian yang telah 

kita lakukan yang harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan saran adalah 

sebuah masukan untuk memberikan nasehat agar membuat sesuatu yang buruk 

menjadi lebih baik. Saran yang diberikan diharapkan bersifat membangun untuk 

tahapan perbaikan selanjutnya. 

 


