
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada sektor industri manufaktur, pemeliharaan dan perbaikan merupakan 

salah satu usaha yang intensif yang harus dilakukan serangkaian sistem manufaktur. 

Hal ini bertujuan agar sistem yang bekerja dengan sempurna sistem nantinya dapat 

merespon perubahan pasar dengan cepat. Selain itu untuk mendukung sistem 

manufaktur tersebut, kinerja dari mesin-mesin yang digunakan harus diperbaiki, 

sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin. Namun sering dijumpai tindakan 

perbaikan atau pemeliharaan yang diambil tidak menyentuh akar permasalahan 

yang sesungguhnya, seperti melakukan kegiatan yang tidak semestinya dengan kata 

lain pemeliharaan dilakukan setelah terjadi masalah. Akibatnya banyak ditemukan 

pada perusahaan-perusahaan bahwa kontribusi terbesar dari total biaya produksi 

adalah bersumber dari biaya pelaksanaan pemeliharaan mesin, baik secara langsung 

maupun tidak. Untuk itu pemeliharaan diterapkan pada mesin yang bermasalah. 

Bermasalah disini berarti,terjadi kemerosotan dalam hal kualitas maupun kuantitas 

dari produk. Beberapa aspek dari pemeliharaan pencegahan biasanya merujuk pada 

kegiatan perbaikan (repair), perkiraan (predictive), dan pemeriksaan menyeluruh 

(overhaul). Hal ini juga disebabkan karena kurang efektifnya metode yang 

digunakan untuk mengukur kondisi dan kinerja dari mesin dan akhirnya tidak  

memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang ditemui. 

 

Kondisi dan kinerja mesin yang merupakan bagian proses produksi  menjadi  

penentu  keberhasilan  pencapaian  target  produksi  yang ditetapkan. Kondisi dari 

mesin produksi harus selalu dijaga agar selalu dalam kondisi berdaya  guna  tinggi. 

Untuk menjaga kondisi kinerja mesin tetap optimal maka manajemen perusahaaan 

harus mengukur kinerja mesin dengan metode yang tepat. Dengan melakukan 

pengukuran berarti terdapat proses monitor, mengendalikan dan memperbaiki 

kinerja dari orang-orang atau team work yang terdapat dalam sebuah organisasi, 

hasilnya memberikan informasi tentang status proses dan memungkinkan untuk 
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membuat keputusan terhadap permasalahan serta memberikan solusi yang terbaik 

(De  Ron dan Rooda, 2005).  

 

Salah satu metode pengukuran kinerja yang banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan, yang mampu mengatasi permasalahan kinerja mesin 

proses produksi adalah Overall Equipment Effectiveness (OEE). Metode ini  

merupakan  bagian  utama  dari sistem  pemeliharaan  yang  diterapkan  oleh  

perusahaan Jepang,  yaitu  Total Productive  Maintenance. Dengan perhitungan  

OEE  akan  didapatkan  suatu  nilai yang kemudian dianalisis dengan mengamati 

tiga faktor utama yaitu availability, performance dan quality untuk mendapatkan 

akar permasalahan dan menentukan tindakan untuk memperbaikinya.  

 

Hal ini pula yang dapat dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V PKS 

Lubuk Dalam, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa 

sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit (Palm Kernel). Sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, perusahaan ini selalu berusaha 

untuk menigkatkan produktifitas, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

menerapkan sistem perawatan preventif dan corrective. Namun kenyataannya hasil 

yang dicapai belum sesuai dengan harapan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari 

tingginya tingkat kerusakan mesin. Besarnya breakdown time untuk setiap stasiun 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Breakdown Time Pada Setiap Stasiun  

Stasiun 
Breakdown Time (Jam) 

Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nop Des Jan Feb Tot 

Sterilizer 15.5 16.6 14.7 18.6 16.5 15.3 14.5 15.7 17.5 16.5 15.6 15.2 192.2 

Pressing 1.4 1.6 1.5 1.35 1.35 1.75 2.05 1.05 1.75 1.85 2.15 1.2 19.2 

Clarifica

tion 
1.3 1.12 2.19 0.72 0.77 0.55 1.0 1.53 1.75 1.25 1.4 0.7 14.28 

Kernel 2.1 1.6 2.1 1.45 1.35 1.75 1.35 1.85 2.15 1.75 1.45 1.4 20.1 

Boiler 0.51 0.7 0.6 0.65 0.85 0.51 0.65 0.85 0.74 0.65 0.51 0.6 7.61 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 2016 

 

 Melalui observasi awal dan diperoleh beberapa data-data kerusakan di 

berberapa stasiun pengolahan PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam, 
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Penulis tertarik untuk meneliti seberapa efektif mesin-mesin yang bekerja di stasiun 

produksi milik PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam dengan metode 

OEE. Dari Tabel 1.1 diketahui tingkat kerusakan mesin di stasiun Sterilizer sangat 

tinggi, oleh sebab itu fokus penelitian ini hanya pada mesin Sterilizer.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan permasalahan pada PT. 

Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam adalah tingginya breakdown time pada 

unit mesin Sterilizer yaitu sebesar 192.18 jam, sehingga efektivitas mesin 

berkurang karena ketidak mampuan pengelolaan perawatan secara tepat. Oleh 

karena itu akan dilakukan pengukuran nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

mesin sterilizer yang dibandingkan dengan nilai kinerja peralatan mesin atau mesin 

sesuai standar Lean-Sigma Enterprise (World Class) yaitu 85.4%. (Gaspersz,2012) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi 

produksi pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Lubuk Dalam dengan penerapan 

Total Productive Maintenance dengan metode Overall Equipment Effectiveness 

(OEE). Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Mengukur nilai Overall Equipment Effectiveness mesin Sterilizer sebagai 

langkah awal penerapan Total Produktive Maintenance (TPM). 

2. Menganalisa akar penyebab dari permasalahan downtime mesin sehingga 

menyebabkan rendahnya nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada 

mesin Sterilizer. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Menghindari munculnya pelebaran masalah, maka peneliti membatasi 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Perhitungan nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) hanya dilakukan 

pada salah satu mesin produksi , yaitu mesin Sterilizer 

2. Data yang diambil adalah data satu tahun terakhir yaitu dimulai dari bulan 

Maret 2015 hingga Februari 2016. 
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3. Pembahasan hanya berfokus untuk mendapatkan nilai OEE mesin Sterilizer 

dan membandingkan dengan nilai standar ideal OEE dan tidak menghitung 

nilai six big loss beserta implementasi Total Productive Maintenance (TPM). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan pengalaman dan kemampuan bagi mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi perkuliahan dan 

mengaplikasikannya dilapangan.  

b. Mempererat kerjasama antara perusahaan dengan Jurusan Teknik Industri 

UIN SUSKA Riau. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam menyusun rencana 

peningkatan efisiensi mesin Sterilizer dengan memaksimalkan efektivitas 

penggunaan mesin.  

b. Perusahaan dapat mengetahui tingkat efektivitas penggunaan mesin 

produksi secara menyeluruh yang akan memberikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan untuk program peningkatan produktivitas dan efisiensi 

perusahaan di masa yang akan datang secara terus menerus. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Penyusunan laporan penelitian ini mengikuti sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang topik permasalahan yang diteliti, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

pembatasan masalah, serta menguraikan sistematika penulisan laporan 

penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan sistem 

pemeliharaan (Maintenance) mesin atau peralatan umumnya dan 

khususnya Total Productive Maintenance (TPM) metode Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) dan teori-teori lainnya yang 

mendukung dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi tentang langkah-langkah teknik pengumpulan dan teknik  

pengolahan  data.  Pada  bab  ini akan  dibahas  mengenai  data  yang  

telah  dikumpulkan  selama  penelitian dan tahapan-tahapan pengolahan 

data yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Memuat data detail yang berasal dari perusahaan dan data hasil yang 

telah diperoleh dengan merujuk pada literatur mengenai penelitian serta 

pembahasan dari data yang diperoleh sebagai dasar dan jawaban dari 

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

BAB V   ANALISA 

Berisikan analisa-analisa tentang hasil dari pengumpulan dan 

pengolahan data  yang dilakukan berdasarkan data yang ada. 

 

BAB VI  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran 

untuk perbaikan kedepannya ataupun penelitian selanjutnya. 

 

 

 


