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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Balakang

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan

keuntungan setinggi – tingginya dengan meningkatkan produktivitas

usahanya. Untuk mencapai produktivitas usaha yang tinggi, perusahaan

harus meningkatkan ketersediaan peralatan proses produksi. Kualitas dan

kelancaran proses produksi sangat dipengaruhi oleh kondisi peralatan

produksi, dalam hal ini adalah kondisi mesin - mesin produksi dan mesin

pendukung. Suatu perusahaan dapat berjalan lancar dalam proses

beroperasinya tidak luput dari keandalan mesin yang ada dalam sebuah

perusahaan tersebut. Makin tinggi keandalan dari mesin tersebut, maka makin

tinggi pula produktivitasnya. Dalam penggunaan mesin dapat mengalami

kerusakan atau kegagalan pada waktu tertentu, sehingga keandalan dari mesin

mengalami penurunan. Untuk meningkatkan kembali keandalan dari mesin

tersebut diperlukan adanya perawatan. Perawatan dalam hal ini dikaitkan

dengan penentuan interval waktu perawatan yang tepat pada kerusakan

komponen mesin.

CV. Surya Timor Mas adalah salah satu perusahaan yang bergerak

dibidang pembuatan sampul jok sepeda motor. Motif atau gambar timbul pada

sampul jok sepeda motor merupakan keunggulan produk untuk menarik minat

konsumen, tetapi jika sampul tersebut tidak ada motifnya maka kurang
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diminati oleh konsumen. Mesin yang digunakan untuk membuat motif

tersebut adalah mesin press. Pada mesin press terdapat beberapa komponen

yang dapat mempengaruhi sistem kerja dari mesin tersebut apabila terjadi

kerusakan. Salah satu komponen yang sering mengalami kerusakan pada

mesin press adalah contactor. Komponen contactor berfungsi untuk

menyambung dan membuka rangkaian daya listrik, jadi apabila terjadi

kerusakan pada komponen tersebut maka sistem kerja mesin tersebut akan

berhenti sehingga dampak yang diakibatkan sistem kerja mesin tersebut

adalah tidak terpenuhinya target produksi, terhambatnya pendistribusian

produk dan terdapat operator menganggur selama mesin tersebut berhenti

akibat kerusakan. Komponen contactor ini tidak dapat diperbaiki apabila

terjadi kerusakan, solusi terbaik untuk mengatasi kerusakan adalah mengganti

komponen tersebut dengan komponen yang baru. Sistem penggantian

komponen pada mesin press yang dilakukan CV. Surya Timor Mas selama ini

masih bersifat unplanned yaitu penggantian setelah terjadi kerusakan dengan

kata lain penggantian tersebut belum terjadwal atau penggantian tidak

terencana.

Sebagai usaha untuk mengatasi masalah diatas, maka diperlukan

penentuan interval waktu penggantian komponen yang tepat, Hal ini

diharapkan dapat meningkatkan keandalan mesin.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah

yang akan diangkat adalah berapa interval waktu penggantian komponen

contactor pada mesin press dan berapa biaya minimal penggantian

komponen dengan mempertimbangkan tingkat keandalan komponen.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menentukan interval waktu penggantian komponen mesin press pada

CV.Surya Timor Mas.

2. Menentukan biaya minimal penggantian komponen dengan

mempertimbangkan tingkat keandalan komponen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil antara lain :

1. Memberikan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan lebih

lanjut dalam penggantian komponen mesin press.

2. Memberikan kesempatan bagi penyusun untuk menerapkan teori yang

telah didapatkan dibangku kuliah dengan kondisi di perusahaan.

1.5 Asumsi

Asumsi – asumsi yang digunakan antara lain:

1. Aliran listrik dianggap lancar tidak ada pemadaman bergilir.
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2. Penurunan fungsi mesin diakibatkan karena dipakai terus dalam jangka

waktu tertentu, bukan karena kecelakaan.

3. Penggantian kerusakan terjadi pada saat mesin tidak beroperasi.

4. Setelah dilakukan penggantian perilaku mesin dianggap seperti baru lagi.

1.6 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan, maka peneliti membatasi dengan hal -

hal sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada komponen mesin Press model KH-

GJ8000 yaitu komponen Contactor.

2. Pembahasan masalah hanya sampai pada perhitungan total biaya akibat

adanya penggantian.

3. Produk reject (rusak) tidak mempunyai nilai ekonomis.

1.7 Sistem Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat

penelitian, asumsi, batasan masalah dan sistem pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat semua landasan teori yang diperlukan dan spesifikasi

mesinnya.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memuat diagram alir penelitian, langkah-langkah yang ditempuh dan

pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Melampirkan semua data yang diperlukan, pengujian distribusi data,

perhitungan keandalan, laju kerusakan, MTTF, MTTR dan MTTDT

serta interval waktu penggantian dan total biaya penggantian

komponen mesin.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam tahap ini menganalisa dan membahas secara ringkas

perhitungan – perhitungan dari bab IV, yaitu berisi tentang penjelasan-

penjelasan yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah

dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran penelitian.


