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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV. Cool Clean merupakan salah satu perusahaan pengemasan tisu basah 

seperti sanitizer tissue, cologne tissue, dan anticeptic tissue. Pada proses 

pengemasan tisu basah menggunakan mesin-mesin yang sangat berperan penting. 

Mesin-mesin yang digunakan adalah mesin printing untuk mencetak kemasan 

tisu, dan mesin volpack sebagai mesin pengemas tisu yang beroperasi secara 

otomatis. Mesinini memegang peranan penting dalam proses produksinya, apabila 

terdapat komponen yang mengalami kerusakan maka akan menghambat proses 

produksi dan dapat merugikan perusahaan. 

Selama ini perusahaan tidak melakukan tindakan preventive tetapi hanya 

melakukan tindakan corrective. Dalam operasionalnya CV. Cool Clean sering 

mendapatkan kendala dikarenakan adanya penggantian komponen akibat 

terjadinya kerusakan pada komponen yang mengakibatkan terhambatnya proses 

produksi. Apabila kerusakan terlalu sering akan mengganggu proses produksi dan 

biaya perawatanakan tinggi. Selain itu akan mengakibatkan biaya kehilangan 

produksi akibat mesin tidak berfungsi. Tingkat kerusakan pada mesin printing 

memiliki jumlah breakdown sebanyak 7 kali dan downtime 105 menit. Sedangkan 

mesin volpack memiliki jumlah breakdown sebanyak 82 kali dan downtime 4905 

menit dalam kurun waktu 1 tahun.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Defri, dkk (2015), 

metode age replacement digunakan untuk menentukan umur penggantian 

pencegahan yang memberikan ekspektasi biaya perawatan terendah. Begitu juga 

dalam penelitian yang dilakukan Edi, dkk (2007), jumlah downtime mesin yang 

diakibatkan kerusakan sebelum dan sesudah adanya penjadwalan mengalami 

penuruan downtime sebesar 39,04%. Penelitian juga dilakukan oleh Aditya dan 

Iskandar (2015), penentuan jadwal interval penggantian komponen dapat 

menghemat biaya sebesar 29,53%. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa metode age replacement dapat menurunkan downtime juga 

menghemat biaya perawatan mesin sehingga dalam 
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penelitian ini akan diterapkan metode age replacement terhadap komponen-

komponen yang bersifat kritis pada mesin volpack yang memiliki tingkat 

kerusakan dan downtime yang tinggi. Dengan adanya waktu penggantian yang 

terjadwal diharapkan dapat meminimasi downtime mesin volpack sehingga proses 

produksi dapat berjalan lancar dan juga mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan 

akibat kerusakan mesin. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah berapa 

interval waktu penggantian optimal yang diperlukan untuk penggantian komponen 

kritis pada mesin volpack sehingga dapat meminimasi downtime dan menghemat 

biaya yang dikeluarkan akibat kerusakan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan interval waktu penggantian komponen kritis pada mesin 

volpack. 

2. Membandingkan downtime sebelum dan sesudah adanya preventive 

replacement. 

3. Membandingkan biaya yang dikeluarkan sebelum dan sesudah adanya 

preventive replacement. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait. Manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan pada perusahaan tentang preventive replacement 

komponen kritis pada mesin volpack sehingga dapat meminimasi 

downtime dan diperoleh biaya perawatan yang lebih rendah. 

2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang 

sudah didapatkan di bangku kuliah dengan kondisi perusahaan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tujuan pembahasan semakin terarah dan dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian maka dilakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Mesin yang akan menjadi objek penelitian adalah mesin volpack.

2. Penelitian hanya dilakukan pada komponen kritis pada mesin volpack.

3. Mesin yang diamati hanya 1 saja.

4. Pembahasan masalah hanya sampai pada perhitungan total biaya akibat

adanya penggantian.

5. Data historis yang digunakan pada rentang waktu dari Januari 2015

sampai Desember 2015.

1.6 Asumsi Penelitian 

Asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penurunan fungsi mesin diakibatkan karena dipakai terus dalam jangka

waktu tertentu bukan karena kecelakaan.

2. Perawatan kerusakan terjadi pada saat mesin beroperasi sehingga

menyebabkan proses produksi berhenti.

3. Faktor human error dan lingkungan pada saat mesin beroperasi tidak

dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusakan mesin.

4. Suku cadang mesin dianggap tersedia saat diperlukan baik dalam

keadaan operasi normal maupun darurat.


