
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Mesin 

Mesin  merupakan  suatu  fasilitas  yang  mutlak  diperlukan  perusahaan 

manufaktur dalam berproduksi. Dengan menggunakan mesin perusahaan dapat 

menekan tingkat kegagalan produk dan dapat meningkatkan standar kualitas 

sertadapat mencapai ketepatan waktu dalam menyelesaikan produknya sesuai 

dengan permintaan pelanggan dan penggunaan sumber bahan baku akan lebih 

efesien karena dapat lebih terkontrol penggunaannya. Mesin adalah suatu peralatan 

yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk 

membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk tertentu 

(Assauri, 2004). 

Mesin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Mesin yang bersifat serbaguna (General Purpose Machines) 

Mesin yang serbaguna merupakan mesin yang dibuat untuk mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk berbagai jenis produk. Contoh pabrik kayu 

memiliki mesin potong yang dapat menggergaji berbagai kayu. 

Ciri-ciri dari general purpose machines adalah : 

a. Mesin ini diproduksi dalam bentuk standard dan atas dasar pasar (ready 

stock). 

b. Mesin ini memproduksi dalam volume yang besar, maka harganyarelatif 

murah sehingga investasi dalam mesin lebih murah. 

c. Penggunaan mesin sangat fleksibel dan variasinya banyak. 

d. Dipergunakan kegiatan pengawasan atau inspeksi atas apa yang dikerjakan 

mesin tersebut. 

e. Biaya operasi lebih mahal. 

f. Biaya pemeliharaan lebih murah, karena bentuknya standar. 

g. Mesin ini tidak mudah ketinggalan jaman. 
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2. Mesin yang bersifat khusus (Special Purpose Machines) 

Mesin yang bersifat khusus adalah mesin-mesin yang dibuat untuk 

mengerjakan satu atau beberapa jenis kegiatan yang sama. Misalnya mesin 

pembuat semen. 

Ciri-ciri special purpose machine adalah : 

a. Mesin ini dibuat atas dasar pesanan dan dalam jumlah kecil. Oleh karena itu 

harganya lebih mahal, sehingga investasi menjadi lebih mahal. 

b. Mesin ini biasanya semi otomatis, sehingga pekerjaan lebih cepat. 

c. Biaya pemeliharaan dari mesin  lebih  mahal  karena  dibutuhkan tenaga ahli 

khusus. 

d. Biaya produksi per unit relatif lebih rendah. 

e. Mesin ini mudah ketinggalan jaman (Assauri, 2004). 

 

2.2 Pemeliharaan (Maintenance) 

 Pemeliharaan (maintenance) merupakan semua kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mempertahankan suatu mesin atau peralatan agar tetap dalam kondisi siap 

untuk beroperasi dan jika terjadi kerusakan maka diusahakan agar mesin atau 

peralatan tersebut  dapat  dikembalikan  pada  kondisi  yang  baik.  Tetapi  dalam 

konteks yang lebih luas setiap sistem perawatan menyangkut semua kegiatan untuk 

mempertahankan mesin, manusia, material, cara atau metode dan uang dalam 

rangka  mencapai  kinerja,  mesin  yang  selalu  siap  beroperasi  dalam  rangka 

menghasilkan produk yang optimal. Maintenance adalah kegiatan untuk  

memelihara  atau  menjaga fasilitas atau  peralatan produksi dan mengadakan 

perbaikan  atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar terdapat  suatu  

keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai apa yang direncanakan (Assauri, 

2004). 

Di Indonesia, istilah  pemeliharaan  itu  sendiri  telah  dimodifikasi  oleh 

Kementerian Teknologi  (sekarang Departemen Perdagangan dan Industri) pada 

bulan April 1970, menjadi Teroteknologi. Kata Teroteknologi ini diambil dari 

bahasa Yunani terein yang berarti  merawat,  memelihara,  dan  menjaga.  

Teroteknologi adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, perekayasaan dan 
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kegiatan lain yang diterapkan bagi aset fisik untuk mendapatkan biaya siklus hidup 

ekonomis. Hal ini berhubungan dengan spesifikasi dan rancangan untuk keandalan 

dari pabrik, mesin-mesin,  peralatan,  bangunan  dan  struktur,  dan instalasinya, 

pengetesan, pemeliharaan, modifikasi dan penggantian, dengan umpan balik 

informasi untuk rancangan, unjuk kerja dan biaya (Corder, 1992).  

 

2.2.1 Sejarah Perkembangan Pemeliharaan (Maintenance) 

Sejak tahun 1930, bidang maintenance di lingkungan perusahaan 

manufaktur telah mengalami evolusi selama lebih dari 50 tahun. J Moubray, 1997 

mengilustrasikan evolusi ini ke dalam tiga generasi 3 (Moulbray, 1997). 

Generasi Pertama,mencakup periode hingga perang dunia II. Pada waktu itu 

mekanisasi industri tidak begitu tinggi, sehingga downtime bukan merupakan 

masalah besar. Pada waktu itu peralatan sangat sederhana dan kadang dirancang 

secara berlebihan sehingga membuat handal dan mudah dirawat. Akibatnya, pada 

waktu itu tidak ada dibutuhkan maintenance yang sistematis kecuali 

membersihkan, service, dan pelumasan rutin. Keterampilan yang dibutuhkan lebih 

rendah dibandingkan saat ini. 

Generasi Kedua, muncul karena adanya perubahan besar yang terjadi 

selama perang dunia II dimana tekanan saat perang meningkatkan kebutuhan yang 

bermacam-macam barang, sedangkan kebutuhan sumber daya manusia untuk 

industri sangat berkurang. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan mekanisasi. 

Pada sekitar tahun 1950, jenis mesin bertambah banyak dan makin kompleks. 

Dengan meningkatnya mekanisasi downtime menjadi perhatian utama. Hal ini 

menjurus kepada pemikiran bahwa kegagalan mesin seharusnya dicegah sehingga 

terciptalah konsep maintenance pencegahan (preventif maintenance), yaitu dengan 

melakukan maintenance pada interval waktu yang tetap. Dengan semakin 

meningkatnya sistem perencanaan kontrol maintenance, dimaksudkan akan 

meningkatkan umur asset. 

Generasi Ketiga, terjadi sejak pertengahan tahun 1970-an, perubahan  

proses dalam industri makin meningkat perubahan-perubahan ini dapat 
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diklasifikasikan dalam kelompok ekspektasi baru (new expectation), penelitian 

baru (new research), dan teknik baru (new techniques) (Moulbray, 1997). 

1. Ekspektasi Baru (New Expectation)  

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat perkembangan maintenance dari generasi 

pertama hingga generasi ketiga. 

 

 
Gambar 2.1. Perkembangan Ekspektasi dalam Maintenance 

 

2. Penelitian Baru (New Research)  

Pada Gambar 2.2 ditunjukkan dalam penelitian pada generasi ketiga 

dinyatakan bahwa bukan satu ataupun dua melainkan enam pola kegagalan 

yang sering terjadi pada prakteknya. 

 
Gambar 2.2. Perubahan Pandangan pada Kegagalan Peralatan  
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3. Teknik baru (New Techniques).  

Ada pertumbuhan secara cepat pada konsep dan teknik baru dalam 

maintenance yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Perubahan Teknik Maintenance 

 

2.2.2 Tujuan Pemeliharaan 

Setiap jenis kegiatan pemeliharaan pasti mempunyai tujuan. Secara umum 

tujuan dilakukannya pemeliharaan adalah menjaga kondisi dan atau untuk 

memperbaiki mesin agar dapat berfungsi sesuai tujuan usaha. Kondisi yang 

diterima adalah sesuai mesin yang mampu menghasilkan produk sesuai standar, 

yaitu memenuhi toleransi bentuk, ukuran dan fungsi. Namun demikian secara 

umum tujuan utama pemeliharaan adalah:  

1. Menjamin ketersedian optimum peralatan yang tepat guna memenuhi rencana 

kegiatan produksi dan proses produksi dapat memperoleh laba investasi secara 

maksimal.  

2. Memperpanjang umur produktif suatu mesin pada tempat kerja, bangunan dan 

seluruh isinya.  

3. Menjamin ketersediaan seluruh peralatan yang diperlukan dalam kondisi 

darurat.  

4. Menjamin keselamatan semua orang yang berada dan menggunakkan sarana 

tersebut (Ngadiono, 2010). 
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2.3 Macam-Macam Maintenance 

Adapun macam-macam maintenance adalah: 

2.3.1 Planned Maintenance 

Planned maintenance (pemeliharaan terencana) adalah pemeliharaan yang 

diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan 

pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Antony, 

1992). 

Keuntungan dilakukan planned maintenance antara lain (Antony, 1992): 

1. Pengurangan pemeliharaan darurat, ini tidak diragukan lagi merupakan alasan 

utama untuk merencanakan pekerjaan pemeliharaan.  

2. Pengurangan waktu nganggur, hal ini tidaklah sama dengan pengurangan waktu 

reparasi pemeliharaan darurat. Waktu yang digunakan untuk pembelian suku 

cadang, baik dibeli dari dari luar atau dibuat lokal, mengakibatkan waktu 

nganggur meskipun pekerjaan darurat tersebut misalnya hanya memasang 

bagian mesin yang tidak lama.  

3. Menaikkan ketersediaaan (availability) untuk produksi, hal ini erat hubungannya 

dengan pengurangan waktu nganggur pada mesin atau pelayanan.  

4. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan dan produksi.  

5. Pengurangan penggantian suku cadang. 

6. Meningkatkan efisiensi mesin atau pearalatan. 

Pemeliharaan terencana (planned maintenance) terdiri dari 3 macam 

(Antony, 1992): 

1. Preventive Maintenance 

Preventive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu 

yang ditentukan sebelumnya, atau terhadap kriteria lain yang diuraikan dan 

dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan bagian-bagian lain tidak 

memenuhi kondisi yang bisa diterima Ruang lingkup pekerjaan preventif 

termasuk inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga 

peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan. 
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Secara umum tujuan dari preventive maintenance adalah: 

a. Meminimumkan downtime serta meningkatkan efektivitas mesin atau 

peralatan dan menjaga agar mesin dapat berfungsi tanpa ada gangguan.  

b. Meningkatkan efisiensi dan umur ekonomis mesin atau peralatan. 

Kegiatan preventive maintenance dapat digolongkan menjadi dua kategori 

yaitu: 

a. Routine Preventive Maintenance  

Routine preventive maintenance adalah semua aktivitas yang berkaitan 

dengan pembersihan dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh operator mesin. 

Dengan adanya keterlibatan operator mesin terhadap kegiatan ini dapat 

mengurangi keterlibatan personel pemeliharan dalam mengerjakan tugas 

harian ini. 

b. Major Preventive Maintenance  

Aktivitas major preventive maintenance dilakukan sepenuhnya oleh personel 

pemeliharaan karena aktivitas yang dilakukan lebih membutuhkan banyak 

waktu, membutuhkan kemampuan membetulkan mesin dibandingkan dengan 

aktivitas rutin dan biasanya menyebabkan mesin dimatikan sesuai dengan 

jadwal pemeliharaan. 

2. Predictive Maintenance 

Predictive maintenance adalah pemeliharaan pencegahan yang diarahkan 

untuk mencegah kegagalan (failure) suatu sarana, dan dilaksanakan dengan 

memeriksa mesin-mesin tersebut pada selang waktu yang teratur dan 

ditentukan sebelumnya, pelaksanaan tingkat reparasi selanjutnya tergantung 

pada apa yang ditemukan selama pemeriksaan. Bentuk pemeliharaan terencana 

yang paling maju ini disebut pemeliharaan prediktif, dan merupakan teknik 

penggantian komponen pada waktu yang sudah ditentukan sebelum terjadi 

kerusakan, baik berupa kerusakan total ataupun titik dimana pengurangan mutu 

telah menyebabkan mesin bekerja di bawah standar yang ditetapkan oleh 

pemakainya.  
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Bagaimanapun baiknya suatu mesin dirancang, tidak bisa dihindari lagi pasti 

terjadi sejumlah keausan dan memburuknya kualitas mesin. Program 

Predictive dapat dibagi 3 (tiga) macam:  

a. Time driven adalah program pemeliharaan terjadwal, yaitu dimana 

komponen diganti berdasarkan waktu atau jarak tempuh pemakaian. Sistem 

ini banyak digunakan perusahaan yang menggunakan mesin dengan 

komponen yang tidak terlalu mahal.  

b. Predictive adalah pengukuran untuk mendeteksi timbulnya degradasi 

sistem (turunnya fungsi), sehingga diperlukan mencari penyebab gangguan 

untuk dihilangkan atau dikontrol sebelum segala sesuatunya membawa 

dampak penurunan fungsi komponen secara signifikan.  

c. Proactive adalah perbaikan mesin didasarkan hasil studi kelayakan mesin. 

Sistem ini banyak diaplikasikan pada industri yang menggunakan mesin-

mesin dengan komponen yang berharga mahal (Ngadiono, 2010). 

3. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance) 

Corrective Maintenance (pemeliharaan perbaikan) adalah pemeliharaan yang 

dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian termasuk penyetelan dan reparasi 

yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Dalam 

perbaikan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian rupa, seperti 

melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih 

baik. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mengubah mesin sehingga operator yang 

menggunakan mesin tersebut menjadi lebih mudah dan dapat memperkecil 

breakdown mesin. 

 

2.3.2 Unplanned Maintenance 

Pada unplanned maintenance hanya ada satu jenis pemeliharaan yang dapat 

dilakukan yaitu emergency maintenance. Emergency maintenance adalah 

pemeliharaan yang dilakukan seketika ketika mesin mengalami kerusakan yang 

tidak terdeteksi sebelumnya. Emergency maintenance dilakukan untuk mencegah 

akibat serius yang akan terjadi jika tidak dilakukan penanganan segera. Adanya 

berbagai jenis pemeliharaan di atas diharapkan dapat menjadi alternatif untuk 
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melakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi yang dialami di perusahaan. 

Sebaiknya pemeliharaan yang baik adalah pemeliharaan yang tidak mengganggu 

jadwal produksi atau dijadwalkan sebelum kerusakan mesin terjadi sehingga tidak 

mengganggu produktivitas mesin (Antony, 1992). 

Adanya berbagai jenis pemeliharaan diatas diharapkan dapat menjadi 

alternatif untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi yang dialami di 

perusahaan. Sebaiknya pemeliharaan yang baik adalah pemeliharaan yang tidak 

mengganggu jadwal produksi atau dijadwalkan sebelum kerusakan mesin terjadi 

sehingga tidak mengganggu produktivitas mesin (Antony, 1992). 

 

2.3.3 Pemeliharaan Mandiri (Autonomous Maintenance) 

Pemeliharaan mandiri merupakan suatu kegiatan untuk dapat meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi mesin/peralatan melalui kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh operator untuk memelihara mesin/peralatan yang mereka tangani 

sendiri. Prinsip-prinsip yang terdapat pada 5S, merupakan prinsip yang mendasari 

kegiatan autonomous maintenance, yaitu:  

1. Seiri (Clearing Up): menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan.  

2. Seiton (Organizing): menempatkan benda-benda dengan rapi.  

3. Seiso (Cleaning): membersihkan peralatan dan tempat kerja.  

4. Seikatsu (Standarizing): membuat standar kebersihan, pelumasan dan inspeksi.  

5. Shitsuke (Training And Discipline): Meningkatkan skil dan moral.  

Autonomous maintenance diimplementasikan melalui tujuh langkah yang 

akan membangun keahlian yang dibutuhkan operator agar mereka mengetahui 

tindakan apa yang harus dilakukan. Tujuh langkah yang kegiatan yang terdapat 

dalam autonomous maintenance adalah:  

1. Membersihkan dan memeriksa. 

2. Membuat standar pembersihan dan pelumasan. 

3. Menghilangkan sumber masalah dan area yang tidak terjangkau.  

4. Melaksanaan pemeliharaan mandiri. 

5. Melaksanakan pemeliharaan menyeluruh.  

6. Pemeliharaan mandiri secara penuh.  
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7. Pengorganisasian dan kerapian. 

Disamping jenis-jenis perawatan yang telah disebutkan diatas, terdapat juga 

beberapa jenis pekerjaan lain yang bisa dianggap merupakan jenis pekerjaan 

perawatan seperti:  

1. Perawatan dengan cara penggantian (Replacement instead of maintenance)  

Perawatan dilakukan dengan cara mengganti peralatan tanpa dilakukan 

perawatan, karena harga peralatan pengganti lebih murah bila dibandingkan 

dengan biaya perawatannya. Atau alasan lainnya adalah apabila perkembangan 

teknologi sangat cepat, peralatan tidak dirancang untuk waktu yang lama, atau 

banyak komponen rusak tidak memungkinkan lagi diperbaiki.  

2. Penggantian yang direncanakan (Planned Replacement)  

Dengan telah ditentukan waktu mengganti peralatan dengan peralatan yang 

baru, berarti industri tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan 

perawatan, kecuali untuk melakukan perawatan dasar yang ringan seperti 

pelumasan dan penyetelan. Ketika peralatan telah menurun kondisinya 

langsung diganti dengan yang baru. Cara penggantian ini mempunyai 

keuntungan antara lain, pabrik selalu memiliki peralatan yang baru dan siap 

pakai (Moulbray, 1997). 

 

2.4 Tugas dan Pelaksanaan Kegiatan Maintenance 

 Semua tugas dan kegiatan pemeliharaan (Maintenance), dapat digolongkan 

ke dalam  salah satu dari lima tugas pokok berikut, yaitu (Iswanto, 2008) : 

1. Inspeksi (Inspection) 

Kegiatan inspeksi (inspection) meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan 

secara berkala (routine schedule check) bangunan dan peralatan pabrik sesuai 

dengan rencana serta kegiatan pengecekan atau pemeriksaan terhadap peralatan 

yang mengalami kerusakan dan membuat laporan hasil pengecekan dan 

pemeriksaan tersebut. Hasil laporan inspeksi harus memuat keadaan peralatan 

yang diinspeksi, sebab terjadinya kerusakan (bila ada), usaha perbaikan yang 

telah dilakukan, dan saran perbaikan atau penggantian yang diperlukan. Maksud 

dari kegiatan inspeksi ini adalah untuk mengetahui apakah pabrik selalu 
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mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin 

kelancaran proses produksi. 

2. Kegiatan Teknik (Engineering) 

Kegiatan teknik (engineering) meliputi kegiatan percobaan peralatan yang baru 

dibeli, pengembangan peralatan atau komponen yang perlu diganti, serta 

melakukan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. 

3. Kegiatan Produksi (Production) 

Kegiatan produksi (production) merupakan kegiatan pemeliharaan yang 

sebenarnya, yaitu memperbaiki dan mereparasi mesin-mesin dan peralatan. 

Secara fisik, melaksanakan pekerjaan yang disarankan dalam kegiatan inspeksi 

dan teknik, melaksanakan service dan pelumasan. Kegiatan produksi ini 

dimaksudkan agar kegiatan produksi dalam pabrik dapat berjalan dengan lancer 

sesuai dengan rencana. 

4. Pekerjaan Administrasi (Clerical Work) 

Pekerjaan administrasi (clerical work) merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan administrasi kegiatan pemeliharaan yang menjamin adanya catatan-

catatan mengenai kegiatan atau kejadian-kejadian yang penting bagi 

pemeliharaan. 

5. Pemeliharaan Bangunan (House Keeping) 

Kegiatan pemeliharaan bangunan (house keeping) merupakan kegiatan untuk 

menjaga agar bangunan tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. 

 

2.5 Pengertian Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM merupakan suatu sistem perawatan mesin yang melibatkan operator 

produksi dan semua departemen termasuk produksi, pengembangan pemasaran dan 

administrasi. TPM memerlukan partisipasi penuh dari semuanya, mulai manajemen 

puncak sampai karyawan lini terdepan. Operator bukan hanya bertugas 

menjalankan mesin, tetapi juga merawat mesin sebelum dan sesudah pemakaian 

(Hasriyono,2009). 

TPM bertujuan untuk membentuk kultur usaha yang mengejar dengan tuntas 

peningkatan efisiensi sistem produksi Overall Equipment Effectiveness (OEE). 
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Sasaran penerapan TPM adalah tercapainya zero breakdown, zero defect, dan zero 

accident sepanjang siklus hidup dari sistem produksi sehingga memaksimalkan 

efektifitas penggunaan mesin. TPM telah dirasakan manfaatnya dalam menunjang 

kemajuan perusahaan serta kemampuan bersaing secara global. TPM merupakan 

strategi improvement yang diperuntukkan bagi perusahaan secara menyeluruh, 

yang telah terbukti keberhasilannya, yang utamanya adalah melibatkan semua 

karyawan, tidak hanya karyawan bagian maintenance dan produksi 

(Hasriyono,2009).  

Definisi lengkap TPM memuat 5 hal JIPM (Japan Institute of Plant 

Maintenance) antara lain (Hasriyono,2009): 

1. Memaksimalkan efektifitas menyeluruh mesin. 

2. Menerapkan sistem preventive maintenance yang komprehensif sepanjang umur 

mesin. 

3. Melibatkan seluruh departemen perusahaan. 

4. Melibatkan semua karyawan dari top management sampai karyawan lapangan. 

5. Mengembangkan preventive maintenance melalui manajemen motivasi aktivitas 

kelompok kecil mandiri. 

 

2.5.1 Sejarah Total Productive Maintenance (TPM) 

Sistem TPM merupakan sistem Jepang yang unik dari suatu kepakaran 

manajerial, telah diciptakan pada tahun 1971, berdasarkan konsep pemeliharaan 

pencegahan atau pemeliharaan mandiri (productive maintenance) yang telah 

diperkenalkan dari Amerika Serikat pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. 

Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, TPM secara bertahap telah dikembangkan 

sebagai suatu pencapaian berhasil, akhirnya secara luas diakui. TPM kini telah 

menembus seluruh struktur perusahaan di setiap lini usaha dan di semua bagian 

dunia, serta hal ini telah terbukti dengan adanya peningkatan yang tajam dalam 

jumlah perusahaan yang telah menerima penghargaan PM berdasarkan atas TPM, 

dengan pergeseran dari TPM sektor produksi menjadi TPM seluruh perusahaan, 

dan bertambahnya jumlah negara yang mempraktekkan TPM (Ginting, 2007). 
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Sejarah singkat perkembangan TPM dibagi dalam 4 periode, yaitu sebelum 

tahun 1950-an bersifat perbaikan. Era tahun 1950 bersifat pemeliharaan 

pencegahan. Periode ini merupakan tahap penyusunan dari berbagai fungsi-fungsi 

pemeliharaan. Selain pemeliharaan pencegahan, pada era ini juga dikenal 

pemeliharaan pencegahan tahun 1954, pemeliharaan produktifitas atau mandiri 

tahun 1954, dan pemeliharaan perbaikan tahun 1957. Era tahun 1960 di Amerika 

Serikat, bersifat pemeliharaan produksi. Periode ini merupakan reorganisasi 

pentingnya keandalan pemeliharaan dan efisiensi (Ginting, 2007). 

Pada awalnya, Jepang belajar pemeliharaan produktifitas dari Amerika, lalu 

digabungkan dengan kebudayaan Jepang (kerja tim), maka timbul TPM dengan 

Group AKK-nya. TPM merupakan pencapaian efisiensi pemeliharaan mandiri 

melalui satu sistem yang lengkap berdasarkan keikutsertaan seluruh karyawan. 

Selain itu, TPM gabungan dari beberapa ilmu tingkah laku (manusia dan mesin), 

rekayasa sistem, ekologi (perubahan mesin), dan logistik. TPM dirancang untuk 

mencegah terjadinya suatu kerugian karena penghentian kerja, yang disebabkan 

oleh kegagalan dan penyesuaian, kerugian kecepatan yang diakibatkan dari 

penghentian minor dan pengurangan kecepatan, dan kerugian karena cacat yang 

disebabkan oleh cacat dalam proses dimulainya dan penurunan hasil dengan 

meningkatkan metode manufaktur dengan penggunaan dan pemeliharaan 

perlengkapan. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan efisiensi sistem produksi 

secara keseluruhan (Ginting, 2007). 

Keberhasilan kegiatan TPM haruslah terukur agar pelaksanaan kegiatannya 

jelas dan terarah. Parameter untuk mengukur kegiatan ini adalah TPM Indeks, yang 

meliputi ketersediaan (availability), yaitu kesediaan mesin beroperasi. Nilai ini 

merupakan parameter keberhasilan kegiatan perawatan (η mesin). Standar untuk 

Indeks ketersediaan (AV) yang ditetapkan oleh JIPM adalah minimal 90 %. 

Efektifitas produksi (Performence), yaitu efektifitas kegiatan produksi. Nilai 

ini merupakan parameter kualitas kegiatan produksi (η produksi). Standar untuk 

nilai efektifitas produksi (PE) yang ditetapkan oleh JIPM adalah minimal 95 %. 

Tingkat kualitas (Rate of Quality), adalah efektifitas produksi berdasarkan kualitas 
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produk yang dihasilkan (η kualitas). Standar untuk tingkat kualitas (RQ) yang 

ditetapkan oleh JIPM adalah minimal 99 % (Ginting, 2007). 

 

2.5.2 Prinsip - prinsip Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM merupakan gabungan dari penerapan pemeliharaan di Amerika Serikat 

dengan pengendalian kualitas di Jepang yang melibatkan unsur tenaga kerja. Hasil 

dari pengembangan sistem tersebut di perusahaan antara lain adanya peningkatan 

efektivitas, penurunan kerusakan mesin dan kesadaran operator dalam 

pemeliharaan mesin maupun produk dari hari ke hari. Total productive maintenance 

(TPM) memegang prinsip – prinsip sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

1. Meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE) atau Overall Plant 

Effectiveness (OPE), atau Overall Management Effectiveness (OME). 

2. Meningkatkan planned maintenance systems (sistem peralatan, sistem produksi, 

sistem manajemen) yang ada. 

3. Dalam lingkup peralatan, maka operator yang memonitor kondisi mesin. 

4. Memberikan pelatihan  untuk meningkatkan keterampilan maintenance dan 

operasional. 

5. Melibatkan setiap karyawan dan menggunakan cross-function teamwork. 

 

2.5.3 Tujuan Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM bertujuan untuk membentuk kultur usaha yang mengejar dengan 

tuntas peningkatan efisiensi sistem produksi Overall Equipment Efectiveness 

(OEE). Sasaran penerapan TPM adalah tercapainya zero breakdown, zero defect, 

dan zero accident sepanjang siklus hidup dari sistem produksi sehingga 

memaksimalkan efektifitas penggunaan mesin. TPM telah dirasakan manfaatnya 

dalam menunjang kemajuan perusahaan serta kemampuan bersaing secara global. 

TPM merupakan strategi improvement yang diperuntukkan bagi perusahaan secara 

menyeluruh, yang telah terbukti keberhasilannya, yang utamanya adalah 

melibatkan semua karyawan. Tidak hanya karyawan bagian maintenance dan 

produksi (Hasriyono, 2009). 
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 Secara menyeluruh definisi dari total productive maintenance menurut 

Nakajima yang dimuat dalam 5 hal JIPM 1971 (Japan Institute of Plant 

Maintenance) adalah sebagai berikut (Wati, 2009) : 

1. TPM bertujuan untuk menciptakan suatu sistem preventive maintenance (PM) 

untuk memperpanjang umur penggunaan mesin maupun peralatan. 

2. TPM bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas mesin maupun peralatan 

secara keseluruhan (Overall Efectiveness). 

3. TPM dapat diterapkan pada berbagai departemen (seperti engineering, bagian 

produksi, bagian maintenance). 

4. TPM melibatkan semua orang, mulai dari tingkatan manajemen tertinggi hingga 

karyawan atau operator lantai pabrik. 

5. TPM merupakan pengembangan dari sistem maintenance berdasarkan PM 

melalui manajemen motivasi (autonomous small group activities). 

 

2.5.4 Keuntungan Total Productive Maintenance (TPM) 

Apabila TPM berhasil diterapkan, maka keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan sebagai berikut (Hasriyono,2009): 

1. Untuk Operator Produksi  

a. Lingkungan kerja yang lebih bersih, rapi dan aman sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas kerja operator.  

b. Kerusakan ringan dari mesin dapat langsung diselesaikan oleh operator.  

c. Efektivitas mesin itu sendiri dapat ditingkatkan.  

d. Kesempatan operator untuk menambah keahlian dan pengetahuan serta 

melakukan perbaikan dan metode kerja yang lebih baik dan lebih efisien.  

2. Untuk Departemen Pemeliharaan  

a. Mesin, peralatan, dan lingkungan kerja selalu bersih dan dalam kondisi yang 

baik.  

b. Frekuensi dan jumlah pemeliharaan darurat semakin berkurang, departemen 

pemeliharaan hanya mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian 

khusus saja.  
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c. Waktu untuk melakukan preventive maintenance lebih banyak dan 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan. 

 

2.6 Overall  Equipment Efectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan efektivitas peralatan 

secara keseluruhan untuk mengevaluasi seberapa performance peralatan. OEE juga 

digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki produktivitas sebuah 

perusahaan yang pada akhirnya digunakan sebagai langkah pengambilan 

keputusan. Overall equipment effectiveness (OEE) merupakan metode yang 

digunakan sebagai alat ukur dalam penerapan program total productive 

maintenance (TPM) guna menjaga peralatan pada kondisi ideal dengan 

menghapuskan six big losses (Jiwantoro, 2013). 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan metode yang digunakan 

sebagai alat ukur dalam penerapan program TPM guna menjaga peralatan pada 

kondisi ideal dengan menghapuskan six big losses peralatan. Pengukuran OEE ini 

didasarkan pada pengukuran tiga rasio utama, yaitu (Hasriyono,2009): 

1. Availability Ratio 

Availability ratio merupakan suatu rasio yang mengGambarkan pemanfaatan 

waktu yang tersedia untuk kegiatan operasi mesin atau peralatan. Dengan 

demikian formula yang digunakan untuk mengukur availability ratio adalah:  

Availability Ratio  = 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
 x 100%  

                                      ..................(2.1) 

= 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒−𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
 x 100%   

 

Keterangan : 

a. Loading time adalah waktu yang tersedia (available time) perhari atau 

perbulan dikurangi dengan waktu downtime mesin yang direncanakan 

(planned downtime). Rumus loading time adalah: 

Loading Time = Total Available Time – Planned Downtime ..................(2.2) 

b. Downtime adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan proses 

produksi akan tetapi karena adanya gangguan pada maka mengakibatkan 

mesin tidak dapat melaksanakan proses produksi sebagai mestinya. 
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Rumus downtime adalah: 

Downtime = Jumlah Waktu Penyebab Breakdown Mesin .......................(2.3) 

c. Operation time merupakan hasil pengurangan loading time dengan waktu 

downtime mesin (non-operation time). Dengan kata lain, operation time 

adalah waktu operasi yang tersedia setelah waktu-waktu downtime mesin 

dikeluarkan dari total available time yang direncanakan.  

Rumus Operation time adalah: 

Operation Time = Loading Time – Downtime .........................................(2.4) 

2. Performance Ratio  

Performance ratio merupakan suatu ratio yang mengGambarkan kemampuan 

dari peralatan dalam menghasilkan produk. Tiga faktor penting yang dibutuhkan 

untuk menghitung performance ratio adalah:  

a. Ideal cycle time (waktu siklus ideal)  

Ideal cycle time (waktu siklus ideal) dihitung dengan mencari jam kerja 

efektif dan waktu siklus. Adapun rumus untuk mencari jam kerja efektif 

adalah sebagai berikut. 

Jam Kerja Efektif  = 1 –  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒
   ...................................................(2.5) 

Adapun rumus untuk mencari Ideal cycle time (waktu siklus ideal) adalah 

sebagai berikut. 

 Waktu Siklus Ideal = Waktu Siklus x Jam Kerja Efektif..........................(2.6) 

b. Processed amount (jumlah produk yang diproses) 

c. Operation time (waktu operasi mesin)  

Formula pengukuran rasio ini adalah: 

Performance Ratio  

= 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑥 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒
 x 100% .............................................(2.7) 

3. Quality Ratio atau Rate of Quality Product.  

Quality ratio atau rate of quality product merupakan suatu rasio yang 

mengGambarkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang 

sesuai dengan standar.  
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Formula yang digunakan untuk pengukuran rasio ini adalah: 

Quality Ratio  

= 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡−𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡
 x 100%  ...............................................(2.8) 

 

Untuk mengetahui besarnya efektivitas mesin secara keseluruhan, maka 

terlebih dahulu harus diperoleh nilai-nilai availability ratio, performance ratio dan 

quality ratio. Nilai OEE dihitung dengan rumus: 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

= Availability Ratio (%) x Performance Ratio (%) x Quality Ratio (%) ..(2.9) 

Berdasarkan OEE Lean Six Enterprise World Class, nilai OEE yang ideal 

ialah sebagai berikut (Gazpersz, 2012) :  

Tabel 2.1 OEE Lean Six Enterprise World Class 

OEE Factor 
Lean Six Enterprise 

World Class 

Our Current 

OEE 

(%) 

Action 

Availability 90% 0.00 % Improve 

Performance 95% 0.00 % Improve 

Quality 99,9% 0.00 % Improve 

Overall OEE 85% 0.00 %  

(Sumber : Gaspersz, 2012) 

 Sehingga OEE ideal yang diharapkan adalah sebagai berikut (Gaspersz, 

2012): 

OEE = 0,90 x 0,95 x 0,99 x 100 % =  85 % 

 

 Analisis OEE dilakukan dengan cara membandingkan nilai OEE yang 

didapatkan dari hasil perhitungan dengan nilai OEE standar yang terdapat pada 

referensi-referensi yang ada.  Apabila nilai OEE yang didapatkan lebih besar dari 

85%, maka nilai OEE pada sistem perawatan tersebut dapat dikatakan sudah 

memenuhi standar, dan apabila nilai OEE yang didapatkan kurang dari 85 % maka 

dapat dikatakan nilai OEE tersebut dibawah standar dan perlu dilakukan penerapan 

TPM untuk meningkatkan nilai OEE tersebut (Ginting, 2007). 
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2.7 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 

Diagram ini dikenal dengan istilah diagram tulang ikan (fish bone diagram) 

diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1943 oleh Prof. Kaoru Ishikawa (Tokyo 

University). Diagram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan karakteristik kualitas 

output kerja. Dalam hal ini metode sumbang saran akan cukup efektif digunakan 

untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan kerja secara detail 

(Lisnawati, 2009). 

Untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyebab kegagalan sistem 

maka, orang akan selalu mendapatkan bahwa ada 5 faktor penyebab utama yang 

signifikan yang perlu diperhatikan, yaitu (Lisnawati, 2009) :  

1. Manusia (man)  

2. Metode kerja (work method)  

3. Mesin atau peralatan kerja lainnya (machine/equipment)  

4. Bahan baku (raw material) 

5. Lingkungan kerja (work environment)  

Diagram tulang ikan dipakai untuk mengkategorikan berbagai sebab 

potensial dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah 

dimengerti dan rapi. Juga alat ini membantu kita dalam menganalisis apa yang 

sesungguhnya terjadi dalam proses. Yaitu dengan cara memecah proses menjadi 

sejumlah kategori yang berkaitan dengan proses, mencakup manusia, material, 

mesin, prosedur, kebijakan dan sebagainya (Fauziah, 2009). 

Manfaat diagram tulang ikan yaitu (Fauziah, 2009): 

1. Memperjelas sebab-sebab suatu masalah atau persoalan. 

2. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas 

produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan dapat 

mengurangi biaya 

3. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan 

ketidaksesuaian produk atau jasa, dan keluhan pelanggan. 

4. Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang direncanakan. 
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5. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan 

pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. 

Langkah-Langkah dalam analisis fishbone adalah (Fauziah, 2009): 

1. Menyiapkan sesi sebab-akibat. 

2. Mengidentifikasi akibat. 

3. Mengidentifikasi berbagai kategori. 

4. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran. 

5. Mengkaji kembali setiap kategori sebab utama. 

6. Mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. 

Faktor-faktor dalam fishbone antara lain adalah (Fauziah, 2009): 

1. Faktor Manusia 

Tenaga kerja (man power) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat 

diikutsertakan dalam proses ekonomi. Manusia merupakan sumber daya terpenting 

bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajer perlu berupaya agar terwujud perilaku 

positif di kalangan karyawan perusahaan. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan 

antara lain adalah langkah-langkah yang jelas mengenai manajemen SDM, 

keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas, dan sistem imbalan. 

Kebijakan sumber daya manusia terpengaruh oleh factor-faktor eksternal, 

antara lain berupa perkembangan pendidikan, jumlah penawaran tenaga kerja, 

perkembangan social, perburuhan, adat, agama, budaya, dan system nilai 

masyarakat lainnya. Sedangkan faktor-faktor internal SDM akan dipengaruhi oleh 

manajemen SDM itu sendiri, yang terdiri ats tiga fungsi utama. Pertama, yaitu 

fungsi manajerial yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian SDM. Fungsi kedua, yaitu fungsi operasional yang terdiri atas 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja. Terakhir, fungsi ketiga, yaitu kedudukan SDM dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

2. Metode Kerja 

Metode kerja adalah aplikasi yang efektif dari usaha-usaha ilmu pengetahuan 

dalam mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu sistem konfigurasi 

tertentu melalui proses yang saling berkaitan berupa definisi keperluan analisis 
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fungsional, sintesis, optimasi, desain, tes, dan evaluasi. Suatu metode dan konsep 

adalah suatu teknik dan prosedur yang mengGambarkan petunjuk pelaksanaan di 

lapangan walaupun banyak terjadi bahwa konsep dan metode banyak 

pelaksanaannya jauh menyimpang dari harapan. 

3. Material 

Suatu pabrik memerlukan bahan baku atau material agar produksi di pabrik 

atau industri dapat terus berkesinambungan, disamping itu juga pabrik amat 

berkepentingan untuk menjaga agar suplai bahan baku dapat berkesinambungan, 

dengan harga yang layak dan biaya yang rendah. Oleh karena itu, seringkali 

pertimbangan salah satu industri untuk memilih dekat dengan lokasi bahan baku 

sehingga memperpendek transportasi dan juga memperkecil biaya. Penyediaan 

bahan atau material harus tersedia cukup baik kualitas maupun kuantitasnya dalam 

jangka waktu yang ditentukan demi kesinambungan produksi. 

4. Mesin 

Melakukan proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk atau 

pelayanan, menyangkut macam teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengannya. Setiap keputusan yang dipilih, maka keputusan itu akan menentukan 

macam peralatan, denah, fasilitas penunjang lainnya. Hal ini juga terkait dengan 

alat penampung sebagai alat pengendalian dan juga penyimpanan, tempat 

penampungan yang menampung bahan padat harus ada jarak yang cukup untuk 

mendapatkan keseimbangan antara keamanan dan faktor ekonomi. 

5. Lingkungan 

Masalah lingkungan hidup pada saat ini semakin mendapat perhatian. 

Implementasi fisik proyek, dan operasi instalasi nantinya sering membawa 

perubahan yang dapat berakibat pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, 

pemilihan lokasi hendaknya didahului dengan kegiatan penelitian dan perencanaan 

sebaik-baiknya agar implementasi fisik proyek berikut periode operasinya 

berpegang pada pengertian pembangunan berwawasan lingkungan, dalam arti 

bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan kemampuan daya dukung 

alam sekitar. Dengan demikian, kelestarian lingkungan hidup dalam masa-masa 

mendatang tetap terjaga. 
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Berikut adalah contoh pengGambaran diagram sebab akibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 

 
 

 


