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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. XYZ adalah sebuah perusahaan produsen spare part kendaraan 

bermotor dengan jumlah produk ± 3000 jenis produk dengan target produksi 

60.000 pcs per bulan dan zero defect. Melihat kondisi perusahaan yang harus 

memproduksi berbagai jenis produk dengan jumlah yang sangat banyak untuk 

sekali proses produksi, maka dibutuhkan mesin yang selalu siap pakai untuk 

melaksanakan proses produksi. Oleh karena itu sistem maintenance yang baik 

mutlak diperlukan oleh perusahaan. PT. XYZ telah menerapkan konsep Total 

Productive Maintenance (TPM) sejak tahun 2007. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin ketersediaan mesin siap pakai demi mendapatkan output produk 

sesuai target perusahaan. 

Dalam pelaksanaan TPM pada PT. XYZ, banyak sekali dijumpai 

berbagai permasalahan, seperti tidak tercapainya target OEE dan availability, 

dan adanya beberapa indikasi pendukung dimana ditemukan beberapa 

pelaksanaan program-program TPM yang tidak konsiten, seperti pelaksanaan 

Preventive Maintenance (PM) yang tidak berjalan dengan baik dengan 

ditemukannya beberapa operator yang melaksanakan PM tanpa 

memperhatikan SOP pelaksanaan PM. Hal ini dikarenakan masih minimnya 

pengetahuan para operator sebagai pelaksana teknis dalam TPM untuk 

memahami setiap step dalam SOP. Permasalahan lain yang timbul adalah 

pelaksanaan Planned Maintenance yang tidak dapat dijalankan sesuai jadwal 

seperti ditemukannya operator yang melaksanakan pengisian oli mesin yang 

tidak sesuai jadwal, biasanya para operator melakukan pengisian sekali dalam 

seminggu namun dengan takaran untuk kegiatan produksi selama seminggu. 

Hal ini terjadi hampir di setiap mesin yang harus dilakukan proses pemberian 

oli. Dalam satu kali proses produksi, rata-rata 25 mesin mengalami hal yang 

sama. Permasalahan ini timbul dikarenakan kurang terkontrolnya kegiatan PM 

yang dilaksanakan oleh operator yang disebabkan minimnya controlling dari 
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departemen terkait, terutama departemen maintenance yang hanya terfokus 

pada kegiatan perbaikan mesin yang rusak. Permasalahan lain yang sering 

timbul adalah banyaknya kejadian breakdown yang terjadi pada mesin-mesin 

kritis yang disebabkan tidak terdeteksinya kerusakan awal oleh operator 

dikarenakan operator masih banyak yang belum mengetahui karakter mesin 

yang mereka jalankan, sehingga ketika terjadi tanda-tanda kerusakan awal 

operator tidak dapat dengan segera memperbaiki ataupun melaporkan hal 

tersebut kepada departemen maintenance dan juga pada saat telah terjadi 

breakdown dibutuhkan waktu yang lama dari departemen maintenance untuk 

melakukan perbaikan dikarenakan SDM dari departemen maintenance belum 

begitu memahami karakteristik masing-masing mesin mengingat mesin yang 

digunakan oleh PT. XYZ adalah mesin hasil rekayasa dari perusahaan induk, 

sehingga manual operation semua mesin dibuat oleh perusahaan induk dan 

SDM departemen maintenance belum semuanya memahami manual operation 

mesin terutama untuk kegiatan perbaikan. Sehingga kehandalan dan tingkat 

availability dari setiap mesin tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Selain itu, banyak mesin yang dalam kondisi tidak siap pakai yang 

berakibat tertundanya proses produksi. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah 

rancangan strategi perbaikan dalam penerapan TPM pada PT. XYZ untuk 

menunjang tercapainya keberhasilan implementasi TPM. Penelitian ini 

menggunakan Six Sigma Maintenance Model sebagai pendekatan teknis dalam 

mencapai tujuan (Thomas, 2008). Metode ini diharapkan mampu memetakan 

sistem lanjutan dan teknik-teknik analisa serta secara umum memecahkan 

masalah dengan lebih teknis di perusahaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan kondisi perusahaan yang dijadikan obyek 

penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi penyebab terkendalanya penerapan TPM pada PT. 

XYZ? 
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2. Diperlukan sebuah rancangan strategi sebagai upaya dalam perbaikan 

penerapan TPM pada PT. XYZ. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyebab terkendalanya penerapan TPM pada PT. 

XYZ 

2. Untuk membuat sebuah rancangan strategi sebagai upaya dalam perbaikan 

penerapan TPM pada PT. XYZ. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan dapat mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penyebab 

terkendalanya pelaksanaan TPM; 

2. Peneliti dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan mengenai 

perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Overall 

Equipment Efficiency dan Availability sebagai parameter keberhasilan 

penerapan TPM pada sebuah perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar peneletian menjadi lebih terarah dan memberikan kesimpulan 

yang lebih baik, maka  ruang lingkup penelitian harus dibatasi. Beberapa 

pembatasan dan asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini lebih difokuskan pada program Preventive Maintenance dari 

proses produksi. 

2. Data downtime adalah data selama 1 tahun, terhitung Januari – Desember 

2014 

3. Data diperoleh dari data internal perusahaan, melalui pengambilan data 

primer dan sekunder yang terkait dengan program TPM.  


