
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dunia perindustrian sangat membutuhkan adanya dukungan teknologi dan 

sumber daya manusia dalam kegiatan produksi dan jumlah produk yang 

berkualitas baik. Untuk mengetahui kegiatan produksi dan jumlah produk yang 

berkualitas baik dapat dibuktikan dengan adanya pengukuran produktivitas pada 

lini produksi, mesin, sumber daya manusia dan fasilitas produksi. Dengan usaha-

usaha perbaikan, perusahaan dapat bertahan dan mencapai tujuan serta sasaran 

yang telah ditetapkan (Hermanto, 2016). 

Umumnya, masalah dari fasilitas produksi yang menyebabkan produksi 

terganggu atau terhenti 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 (Triwardani, 2014). 

CV. Sispra Jaya Logam Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang pengecoran logam yang didukung oleh sejumlah mesin dan peralatan 

yang saling berinteraksi untuk mencapai target produksi yang optimal. Mesin-

mesin dan peralatan diupayakan untuk bekerja dengan efektif dan efesien 

sehingga target produksi perusahaan dapat tercukupi. Produk yang dihasilkan oleh 

CV. Sispra Jaya Logam Pekanbaru adalah gilboult joint, gresser, clamp sadle dan 

box meter yang memiliki perbedaan ukuran pada setiap produk. Data produksi 

masing-masing produk CV. Sispra Jaya Logam Pekanbaru dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Data Hasil Produksi CV. Sispra Jaya Logam Pekanbaru Bulan April 2016-

Maret 2017 

Bulan 

Jenis Produk (unit) Total 

Produksi 

(unit) 

Target 

Produksi 

(unit) 

Keterangan Gilboult 

Joint 
Gresser 

Clamp 

Sadle 

Box 

Meter 

April 2016 201 117 281 121 720 1.000 Tidak terpenuhi 

Mei 2016 218 148 309 116 791 1.000 Tidak terpenuhi 

Juni 2016 263 117 267 141 788 1.000 Tidak terpenuhi 

Juli 2016 258 86 246 136 726 1.000 Tidak terpenuhi 

Agustus 2016 294 190 317 137 937 1.000 Tidak terpenuhi 

September 2016 231 197 306 161 895 1.000 Tidak terpenuhi 

Oktober 2016 244 146 141 113 644 1.000 Tidak terpenuhi 

November 2016 196 131 285 142 754 1.000 Tidak terpenuhi 

Desember 2016 229 156 297 99 780 1.000 Tidak terpenuhi 

Januari 2017 165 94 168 108 535 800 Tidak terpenuhi 

Februari 2017 159 140 174 130 603 800 Tidak terpenuhi 

Maret 2017 171 133 233 159 696 800 Tidak terpenuhi 

Total 2.629 1.656 3.024 1.562 8.869 

(Sumber:  CV. Sispra Jaya Logam, 2017) 

Berdasarkan data hasil produksi CV. Sispra Jaya Logam pada Tabel 1.1 

periode April 2016-Maret 2017 terlihat bahwa produksi tertinggi terjadi pada 

bulan Agustus 2016 sebanyak 937 unit dan yang terendah pada bulan Januari 

2017 sebesar 535 unit. Hasil produksi yang dihasilkan setiap bulannya dapat 

terlihat lebih jelas dari grafik hasil produksi pada Gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1 Grafik Hasil Produksi CV. Sispra Jaya Logam 
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Dari keempat jenis produk yang dihasilkan oleh CV. Sispra Jaya Logam 

terlihat bahwa produk yang banyak diproduksi adalah clamp sadle dan gilbout 

joint dengan total produksi sebanyak 3.024 unit dan 2.629 unit. Sedangkan produk 

yang paling sedikit diproduksi adalah box meter dengan total produksi sebanyak 

1.562 unit.  

Kelangsungan proses produksi CV. Sispra Jaya Logam dititikberatkan 

pada mesin-mesin produksi. Apabila terjadi kerusakan mesin produksi, maka 

proses produksi akan terganggu bahkan terhenti. Kerusakan yang terjadi pada 

mesin-mesin produksi mengakibatkan dampak buruk bagi perusahaan dimana 

jadwal produksi dan kegiatan produksi perusahaan menjadi tertunda saat ini. 

Berikut data yang diperoleh mengenai frekuensi kerusakan mesin di CV. Sispra 

Jaya Logam. 

Tabel 1.2 Data Frekuensi Kerusakan Mesin Produksi April 2016-Maret 2017 

Bulan 
Frekuensi Kerusakan Mesin Produksi 

Mixer Semikupola Sandblasting Bubut Bor 

Apr-2016 3 2 6 16 - 

Mei-2016 - - 3 15 2 

Jun-2016 - 3 5 15 1 

Jul-2016 2 - 3 13 - 

Agust-2016 1 1 6 17 1 

Sep-2016 - 3 4 15 1 

Okt-2016 3 1 4 16 - 

Nov-2016 - - 7 15 - 

Des-2016 1 2 4 15 2 

Jan-2017 2 2 4 15 1 

Feb-2017 - 3 5 14 - 

Mar-2017 3 - 4 19 1 

Total 15 17 55 185 9 

(Sumber:  CV. Sispra Jaya Logam, 2017) 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa hampir setiap periode mesin produki 

mengalami kerusakan. Kerusakan dari tertinggi keterendah terlihat mulai dari 

mesin bubut, sandblasting, semikupola, mixer dan bor. Seluruh mesin memiliki 

tugas dan kriteria masing-masing dalam proses operasi dilantai produksi. Untuk 

melihat mesin yang perlu ditinjau secara mendalam maka digunakan pareto chart 

sehingga memperlihatkan mesin yang didahulukan untuk diberikan perawatan 

atau tindakan pencegahan yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.  
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Gambar 1.2 Pareto Chart of Persentase Frekuensi Kerusakan Mesin Produksi  

CV. Sispra Jaya Logam 

Berdasarkan ketentuan yang digunakan pada pareto chart diketahui ada 2 

mesin yaitu sandblasting dan bubut yang perlu dilakukan tindakan perawatan 

terlebih dahulu. Kerusakan kedua mesin tersebut membawa pengaruh terhadap 

olahan yang akan diproses sehingga terjadinya kecacatan atau reject karena tidak 

memenuhi syarat kualias produk yang ditentukan. Berdasarkan data yang 

dihimpun dari Kepala Bagian Produksi mengenai persentase jumlah sumbangan 

faktor penyebab kriteria kecacatan produk gilboult joint, gresser, clamp sadle dan 

box meter dari kedua mesin tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Hubungan Kerusakan Mesin dengan Kecacatan Produk 

No Mesin 

Persentase (%) 

Kerusakan Mesin 
Sumbangan Kriteria 

Kecacatan Pada Produk 

1 Sandblasting 19,57 45,82 

2 Bubut 65,84 24,58 

(Sumber:  CV. Sispra Jaya Logam, 2017) 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa mesin sandblasting dan bubut sering 

mengalami kerusakan kemudian memberikan kriteria kecacatan pada produk 

sehingga kondisi kedua mesin tersebut perlu ditindaklanjuti. diketahui bahwa 

(Lampiran D) terdapat 2 mesin yang memberikan kontribusi downtime (non 

productive time) terbesar yaitu mesin sandblasting pada stasiun pembongkaran 

dan pembersihan dan mesin bubut pada stasiun pembentukan. Pada kedua stasiun 
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tersebut merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya produk cacat. Hal ini 

menyebabkan mesin sandblasting dan mesin bubut bekerja dengan tidak optimal. 

Dengan terjadinya kerusakan pada mesin produksi maka perlunya perawatan 

mesin produksi sehingga dapat meningkatkan efektivitas performansi mesin di 

CV. Sispra Jaya Logam. Kemudian berdasarkan informasi dari departemen 

produksi, perusahaan ini belum pernah melakukan pengukuran efektivitas pada 

mesin produksi terkait. Sistem perawatan mesin yang diterapkan oleh CV. Sispra 

Jaya Logam bersifat Corrective Maintenace, dimana perawatan mesin dilakukan 

ketika mesin mengalami kerusakan. Kelangsungan proses produksi CV. Sispra 

Jaya Logam dititik beratkan pada mesin-mesin produksi. Hal tersebutlah yang 

mengakibatkan terjadinya permasalahan pada mesin produksi pembuatan produk 

gilboult joint, gresser, clamp sadle dan box meter. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam memecahkan masalah tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana menentukan tindakan 

perawatan preventive untuk meningkatkan efektivitas performansi mesin produksi 

dan meminimalisir kecacatan produk di CV. Sispra Jaya Logam yang didasarkan 

pada failure yang terjadi”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang sebelumnya maka 

tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui tingkat efektivitas performansi mesin produksi yaitu mesin 

sandblasting dan mesin bubut CV. Sispra Jaya Logam. 

2. Mengetahui Losses yang berpengaruh dan mengidentifikasi faktor penyebab 

rendahnya efektifitas efektivitas performansi mesin produksi CV. Sispra Jaya 

Logam. 

3. Mengidentiikasi komponen kritis pada mesin sandblasting dan mesin bubut. 

4. Menentukan penjadwalan perawatan komponen kritis pada mesin 

sandblasting dan mesin bubut 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk mengevaluasi tingkat peformansi mesin produksi dan perawatan 

yang baik agar dapat memproduksi secara optimal dan mengurangi defect 

product (produk yang cacat) sehingga akan menghasilkan produktivitas 

yang optimal bagi perusahaan. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan 

perusahaan dari teori yang telah dipelajari. 

b. Dapat membandingkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dengan 

penerapannya di perusahaan. 

3. Bagi Instansi Pendidikan (Akademik) 

a. Menambah referensi di pustaka. 

b. Untuk pengembangan pengetahuan serta meningkatkan kualitas dalam 

proses belajar mengajar. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka penelitian 

ini membatasi masalah yaitu: 

1. Data yang digunakan merupakan hasil produksi bulan April 2016-Maret 

2017. 

2. Penelitian dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya, sehingga untuk saran 

perbaikan yang dilakukan hanya berdasarkan hasil penelitian tanpa 

mempertimbangkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

melakukan perbaikan. 
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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 1.5. 

Tabel 1.5 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

Peneliti Tahun Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Metode 

Herry Cristian Palit 

dan Winny Sutanto 
2012 

Perancangan RCM Untuk 

Mengurangi Downtime Mesin 

Pada Perusahaan Manufaktur 

Alumunium 

Menentukan penjadwalan perawatan masing-

masing komponen mesin  

Perusahaan 

Alumunium 

Manufaktur 

-  Metode Failure Mode And 

Effect Analysis (FMEA) dan 

Faul Tree Analysis (FTA) 

- Metode Reliability Centered 

Maintenace (RCM) 

Dinda Hesti 

Triwardani., Arif 

Rahman dan Ceria 

Farela Mada 

Tantrika 

2013 

Analisis Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) Dalam 

Meminimalisi Six Big Losses 

Pada Mesin Produksi Dual 

Filters DD07 

Menetukan rata-rata tingkat efektivitas mesin, 

menetukan losses yang memberikan pengaruh 

paling signifikan dan merekomendasi 

perbaikan menggunakan FMEA.  

PT. Filtrona 

Indonesia 

-Metode Overall Equipment 

Effetiveness  (OEE)  

- Metode Six Big Losses 

- Metode FMEA 

Ratna Bhakti P S, 

dan Sudiyono 

Kromodihardjo 

2015 

Perancangan Sistem 

Pemeliharaan Menggunakan 

Metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM) Pada 

Pulverizer  

Menentukan  failure mode yang terjadi pada 

pulverizer dan menentukan penjadwalan 

perawatan sulverizer. 

PLTU Paiton 

Unit 3 

-  Metode Failure Mode And 

Effect Analysis (FMEA) 

- Metode Reliability Centered 

Maintenace (RCM) 

Wildan Wiranata 2017 

Penerapan Total Productive 

Maintenance (TPM) di CV. 

Sispra Jaya Logam Untuk 

Meningkatkan Efektivitas Mesin 

Produksi 

Menentukan tingkat efektifitas performansi 

mesin produksi, menentukan losses yang 

berpengaruh, menentukan komponen kritis dan 

menentukan penjadwalan perawatan. 

CV. Sispra 

Jaya Logam 

-Metode Overall Equipment 

Effetiveness   

- Metode Six Big Losses 

-  Metode Failure Mode And 

Effect Analysis (FMEA) 

- Metode Reliability Centered 

Maintenace (RCM) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian terdiri dari enam bab. Pada 

masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab, sehingga mempermudah 

pembaca untuk mengetahui secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan 

dalam setiap bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang 

maintenance machine, metode yang akan digunakan pada pengolahan 

data, perhitungan ataupun pembahasan yang berhubungan dengan 

penelitian serta mendukung pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang studi literatur yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data dan langkah-langkah 

pengerjaan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini  berisikan tentang profil perusahaan, data-data yang sudah 

dikumpulkan dari perusahaan baik berupa data primer maupun data 

sekunder serta pengolahan data untuk membahas permasalahan yang 

diteliti. 

BAB V ANALISA  

 Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya.  

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

didapatkan berdasarkan tujuan dari penelitian serta saran yang 

diberikan kepada perusahaan untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. 


