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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Dalam dunia perindustrian, produksi merupakan salah satu proses yang 

terpenting dalam pencapaian misi bagi perusahaan. Produksi merupakan sebuah 

proses dimana mengubah suatu input menjadi output melalui beberapa proses 

perubahan bentuk volume dan dimensi dari suatu benda menjadi benda yang 

memiliki nilai jual. Untuk tecapainya suatu produksi yang maksimal tentu harus di 

dukung oleh persiapan yang matang dalam perencanaan dan pengendalian 

produksi dengan sistem produksi yang optimal, baik itu mesin ataupun sumber 

daya manusianya.  

Salah satu hal yang mempengaruhi kelancaran proses produksi adalah 

kinerja mesin. Mesin merupakan faktor produksi yang sangat berpengaruh dalam 

proses produksi. Oleh karena itu, perusahan perlu menerapkan perawatan yang  

merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses 

produksi guna menjaga kelancaran kegiatan operasi pada suatu perusahaan dalam 

bentuk kesiapan mesin–mesin produksi dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, 

kegiatan perawatan juga dapat meminimalkan biaya atau kerugian– kerugian yang 

ditimbulkan akibat adanya kerusakan mesin. Perawatan dapat dibagi menjadi 

beberapa macam, tergantung dari dasar yang dipakai untuk menggolongkannya. 

Pada dasarnya terdapat dua kegiatan pokok dalam perawatan yaitu perawatan 

preventif dan perawatan korektif (oktalisa, 2013) 

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) adalah salah-satu perusahaan 

BUMN yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, Terdapat banyak PTPN 

V yang tersebar di Provinsi Riau salah satunya adalah PTPN V Sei Pagar di 

kabupaten Kampar. Di PTPN V Sei Pagar Proses pengolahan sawit menjadi 

Crude Plum oil (CPO) dimulai dari pemanenan tandan buah segar (TBS) sampai 

dengan pengolahan TBS menjadi CPO. Adapun pengolahan kelapa sawit dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Layout Pengolahan Kelapa Sawit 
(Sumber: PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar) 
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Pada gambar 1.1 tentang pengolahan kelapa sawit dapat dilihat bahwa 

proses yang dilalui banyak berhubungan dengan mesin yang memiliki hubungan  

satu dengan yang lain sehingga jika terjadi kerusakan pada satu stasiun 

pengolahan dapat berakibat terhentinya proses produksi dan menurunkan jumlah 

rendemen yg didapatkan, adapun pengertian rendemen adalah persentase jumlah 

produk yang dihasilkan dari bahan baku yang diolah baik berupa CPO ataupun 

inti sawit. Berdasarkan rendemen inti sawit yang ditetapkan adalah minimal 5% 

sedangkan PTPN V Sei pagar ditahun 2017 hanya terdapat 2 bulan yang sesuai 

standar  hal ini dipengaruhi permasalah proses produksi yang sering terhenti. 

Adapun data rendemen inti sawit pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Rendemen Inti Sawit Tahun 2017 

Bulan 
Rendemen Inti 

Sawit (%) 

Standar Rendemen 

inti sawit (%) 
Keterangan 

Januari 4,08 5 Tidak tercapai 

Pebruari 3,77 5 Tidak tercapai 

Maret 4,08 5 Tidak tercapai 

April 3,61 5 Tidak tercapai 

Mei 4,21 5 Tidak tercapai 

Juni 4,50 5 Tidak tercapai 

Juli 4,73 5 Tidak tercapai 

Agustus 4,35 5 Tidak tercapai 

September 4,73 5 Tidak tercapai 

Oktober 4,03 5 Tidak tercapai 

Nopember 5,76 5 Tercapai 

Desember 6,13 5 Tercapai 

           Sumber: PT Perkebunan Nusantara V Sungai Pagar (2018)  

 

Masalah  proses produksi sering terhenti diakibatkan tingginya frekuensi 

kerusakan mesin dikarenakan sistem perawatan yang belum optimal maka dari itu 

perlu dilakukannya perbandingan sistem perawatan yang telah ada dengan 

penerapan perawatan yang berencena sehingga dapat mengurangi frekuensi proses 

produksi terhenti yang disebabkan oleh rusakanya mesin produksi. Adapun 

frekuensi kerusakan mesin pada PTPN V Sei Pagar dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Data Frekuensi Kerusakan Mesin Produksi Tahun  2017 

Bulan 

Frekuensi Kerusakan 

ST Loading 

ram 

ST 

Perebusan 

ST  

Rantaian 
ST Press 

ST  

Kernel 

ST 

Pemurnian 

Jan-2017 2 2 6 8 2 4 

Feb-2017 1 1 5 6 2 3 

Mar-2017 - 3 5 8 3 3 

Apr-2017 2 4 4 3 - 5 

Mei-2017 1 1 6 6 1 6 

Jun-2017 - 2      8 7 1 2 

Jul-2017 3 - 4 7 1 3 

Agust-2017 - 4 7 15 1 - 

Sep-2017 1 2 4 11 2 1 

Okt-2017 2 2 2 13 1 4 

Nov-2017 - 3 5 7 3 3 

Des-2017 2 - 8 8 2 2 

Total 14 24 64 98 19 36 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara V Sungai Pagar(2018) 

 

Perbandingan frekuensi kerusakan mesin pada Tabel 1.2 dapat dilihat lebih 

jelas di Grafik 1.2 dalam bentuk Persentase. 

 
Gambar 1.2 Grafik Perbandingan %Jumlah Kerusakan Mesin  

(Sumber PTPN V Sei Pagar) 

 

Dari persentase kerusakan mesin, stasiun press memiliki persentase 

terbesar dan berpengaruh pada persentase jumlah rendemen yang didapatkan 

karena pada stasiun Press terjadi  proses pemisahan ampas dengan inti kelapa 
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sawit. Adapun mesin yang ada pada stasiun press terdapat 3 jenis mesin yaitu 

Mesin Digester, Mesin Press dan Mesin CBC (Cake Breaker Conveyor).  

Penelitian kali ini berfokus pada mesin CBC Karena Pada pabrik kelapa 

sawit kapasitas 30 ton/jam hanya memiliki 1 unit CBC. Setiap 1 unit CBC 

memiliki panjang 30 meter untuk melayani 4 mesin press yang akan mentransfer 

ampas kelapa sawit tersebut ke stasiun bahan bakar boiler. Suhu ampas kelapa 

sawit sebelum dilakukan pemisahan sekitar 98
0
C suhu ini didapat dari proses 

digester, jika unit Screw putus atau terjadi kegagalan pada transfer maka ampas 

kelapa sawit yang dikeluarkan dari mesin press akan menumpuk pada masing – 

masing terminal press, selain menghambat inti sawit  untuk di proses juga 

menghambat proses pengiriman bahan bakar ke boiler yang akan berdampak 

berhentinya pabrik, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan waktu 3 

sampai dengan 4 jam untuk memperbaiki CBC tersebut agar berjalan normal 

kembali.  

 Dari uraian masalah diketahui bahwa perusahaan perlu melakukan 

evaluasi mengenai sistem perawatan yang ada dan membandingkan dengan sistem 

preventif menggunakan Maintenance value stream map (MVSM) Sebagai Bahan 

evalusai, karena berdasarkan pengamatan dilapangan, mekanisme pergantian 

komponen pada mesin CBC belum Efisien akibat dari banyaknya  kegiatan yang 

tidak memiliki nilai tambah dan sebagian kegiatan dapat dikategorikan Waste.  

MVSM berfungsi untuk memvisualisasikan suatu sistem yang merepresentasikan 

aliran material dan informasi sehingga dapat menghasilkan suatu gambaran umum 

sebuah proses yang mudah dipahami. Selain itu juga dapat memudahkan untuk 

mengambil keputusan dalam mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak 

memberikan nilai tambah (non value added activities). Dalam penelitian ini juga 

digunakan metode Penggantian komponen mesin berdasarkan model age 

raplesment yang diharapkan dapat menghindari kerusakan mesin yang tiba-tiba 

dan menjaga fungsi mesin tetap pada tingkat yang diharapkan dengan menerapkan 

jadwal penggantian komponen mesin secara berkala. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaiman mengevaluasi dan 

menentukan  jadwal penggantian komponen Mesin CBC di PT Perkebunan 

Nusantara V Sei Pagar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Meminimasi kegiatan non value added  guna meningkatkan efisiensi Pada 

Sistem Maintenance. 

2. Menjadwalkan penggantian komponen agar proses produksi tidak berhenti 

akibat kerusakan salah-satu komponen mesin. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keperusahaan mengenai evalusi sistem Maintenace 

yang  diberlakukan pada saat ini. 

2. Dapat mengetahui jadwal penggantian setiap komponen. 

3. Mengurangi pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai 

tambah (non value added) pada perawatan komponen. 

4. Meningkatan persentase efisiensi perawatan setiap komponen. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah ini tidak melebar jauh dari fokus 

permaslahan maka perlu batasan masalah, antara lain:  

1. Penelitian dilakukan hanya pada mesin CBC di PT Perkebunan Nusantara 

V Sei Pagar. 

2. Penelitian ini dilakukan tidak memperhitungkan nilai biaya.  

3. Data kerusakan komponen hanya data pada tahun 2017. 
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1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian dilakukan agar penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi 

penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Judul dan Nama Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 

Perancangan sistem pearawatan mesin 

dengan pendekatan RCM dan MVSM 

pada PT XXX (Putri Oktalisa P) 

Kerusakan komponen secara tiba 

sehingga tidak ada persiapan baik 

dari komponen maupun operator 

maintenace 

RCM dan 

MVSM 

 

Perbaikan sistem 

pemeliharaan dan 

perawatan pengoptimalan 

kegiatan maintanance 

2 

Usulan Penjadwalan Perawatan Mesin 

Asphalt Mixing Plant di PT. Kapurindo 

Peranap. ( Rafiqul Huda) 

 

mengidentifikasi komponen kritis 

yang menyebabkan kerusakan 

pada mesin AMP (Asphalt Mixing 

Plant) 

FMEA (Failure 

Mode and Effect 

Analysis), Age 

Replecement 

Memberikan usulan 

penjadwalan perawatan 

mesin/ part  

3 

Analisis penerapan metode RCM dam 

MVSM untuk meningkatkan keandalan 

pada sistem maintanance. (M. Lutfa 

Muzaki) 

Perawatan yang Kurang Baik 

sehingga Perbaikan Mesin 

memakan waktu yang lama 

RCM dan 

MVSM 

 

Perancangan sistem 

pemeliharaan dan 

perawatan pengoptimalan 

kegiatan maintanance 

4 

 

Usulan waktu penggantian optimum 

komponen mesin enggine dengan 

metode age based replecement 

(kusnadi) 

Kerusakan mesin yang sering 

terjadi sehingga mengangu proses 

produksi 

Age 

Replecement 

Pergantian komponen 

yang optimum 

5 

Penjadwalan penggantian komponen 

dan pengoptimal kegiatan maintanance 

menggunakan metode model 

replecement dan MVSM(Muhammad 

fadli) 

Penanganan kerusakan mesin 

yang lama dan seringnya mesin 

rusak secara tiba-tiba. 

Age Replasment 

dan MVSM 

Pergantian komponen 

kritis  yang optimum dan 

efisiensi kegiatan 

maintanance 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan praktikum ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan pengantar dalam menjelaskan secara singkat mengenai latar 

belakang, perumusan maslah, tujuan dan mamfaat penelitian, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Memuat penjelasan tentang konsep dan dasar untuk memecahkan 

masalah penelitian dan pedoman untuk pembahasan masalah. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Disajikan penjelasan tentang langkah langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, dimulai dari studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan 

analisa hasil. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Memuat data-data hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dan pengolahan data yang berkaitan dengan teori yang 

ada. 

BAB V ANALISA 

Berisikan tentang hsil hasil analisa dari pembahasan yang 

mendeskripsikan objek penelitian dari data data yang telah 

dikumpulkan. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi tentang apa saja kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan 

penelitian, beserta saran perbaikan. 

 

 

  


