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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Proses produksi pada sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik atau 

mampu berproduksi secara optimal jika ditunjang oleh sitem produksi yang baik. 

Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan produktivitas adalah 

performansi yang baik mesin produksi yang ada pada perusahaan tersebut. 

Makin baik performansi dari mesin produksi tersebut, maka makin baik pula 

produktivitasnya. Ketika menjalankan proses produksinya, sebuah pabrik akan 

membutuhkan beberapa peralatan dan mesin. Mesin dan peralatan yang 

digunakan dalam proses produksi memiliki kemampuan yang berbeda-beda, 

sesuai dengan umur pakainya. Kemampuan mesin yang telah menurun dapat 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Guna 

meningkatkan kembali performa dari mesin tersebut diperlukan adanya 

perawatan yang tepat. Tindakan perawatan yang dilakukan harus memiliki 

sebuah parameter dasar yang dapat menggambarkan seberapa baik mesin 

tersebut dapat bekerja. CV. Indah Cemerlang merupakan salah satu perusahaan 

yang sangat diminati karena produknya memiliki kualitas yang baik dengan 

harga yang murah sehingga memiliki konsumen tetap yang berasal dari daerah 

Malang maupun luar Malang.  

CV. Indah Cemerlang merupakan industri yang bergerak di bidang

Pengolahan paving, untuk meningkatkan inovasinya CV. Indah Cemerlang 

menambahkan beberapa produk untuk di produksi. Produk yang dihasilkan 

CV.Indah Cemerlang antara lain Tegel biasa, Tegel teraso, Beton press, dan

Paving stone. Di CV. Indah Cemerlang produk unggulan yang paling banyak di 

lakukan pemesanan atau diproduksi yaitu produk Paving Stone, maka dari itu 
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produk yang saya pilih produk Paving Stone dikarenakan produk yang paling 

banyak diproduksi. Ketika menjalankan produksinya untuk membuat produk 

Paving Stone, CV. Indah Cemerlang menggunakan beberapa mesin antara lain 

mesin Multi Block, mesin Mollen, Vibro Conveyor. Berikut merupakan kerusakan 

pada mesin-mesin yang digunakan untuk pembuatan produk Paving Stone dalam 

kurun waktu 12 bulan yaitu mesin Multi Block 36 kali yang memerlukan waktu 

antara 60-80 menit setiap kali perbaikan, mesin Mollen 11 kali yang memerlukan 

waktu sekitar 20-25 menit setiap perbaikan, mesin Vibro Conveyor 9kali 

memerlukan waktu sekitar 10-20 menit setiap melakukan perbaikan. Maka dari 

itu mesin Multi Block yang dipilih sebagai objek penelitian karena mesin Multi 

Block paling banyak mengalami kerusakan dalam waktu 12 bulan dengan 

sebanyak 36 kali. Mesin Multi Block ini sendiri berfungsi sebagai alat press 

pembentukan produk paving stone. Proses produksi pada CV. Indah Cemerlang 

sering mengalami breakdown. Kerusakan yang terjadi terus menerus pada proses 

produksi dapat mengakibatkan rendahnya nilai efektivitas dari mesin tersebut. 

Oleh karena itu, CV. Indah Cemerlang ingin meningkatkan performa mesin yang 

ada. Sebagai langkah awal mengatasi permasalahan tersebut maka hal pertama 

yang dilakukan perusahaan adalah mengukur kinerja mesin dan menentukan 

faktor penyebab ketidakefektifan masalah tersebut dengan mengetahui indikator 

mana yang kurang efektif sebagai dasar untuk perbaikan.   

Guna mengetahui seberapa baik efektifitas suatu mesin, maka dapat 

dilakukan pengukuran nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) dari mesin 

tersebut. Penggunaan OEE bertujuan untuk mengevaluasi dan menunjukkan 

seberapa efektif peralatan operasi manufaktur yang digunakan. Perbaikan dapat 

dilakukan dengan cara mencari penyebab atau faktor-faktor paling dasar (root 

cause) dari setiap permasalahan yang terjadi selama pengoprasian mesin Slicer 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan penggunaan metode Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) untuk melihat nilai Risk Priority Number (RPN) untuk 
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masing-masing faktor. Faktor root cause dengan RPN tertinggi menjadi 

perhatian utama untuk dibuatkan solusi penyelesaian masalah. Dengan demikian 

metode ini merupakan alat bantu yang sangat baik untuk menjaga peralatan 

dalam kondisi ideal dengan menghilangkan losses yang dikelompokkan mejadi 

tiga faktor yaitu availability rate, performance rate dan quality rate untuk 

selanjutnya dijadikan standart dalam proses perbaikan berkelanjutan. Setelah 

diterapkannya metode ini diharapkan agar perusahaan akan memenuhi 

permintaan konsumen dengan baik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan kondisi perusahaan yang dijadikan obyek 

penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa tingkat keefektifan mesin Multi block berdasarkan nilai Overall 

Equipment Effectiveness (OEE)? 

2. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kinerja mesin 

Multi block?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh nilai efektifitas pada mesin Multi block berdasarkan nilai 

Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

2. Menentukan penanganan pada mesin Multi block tersebut dengan 

menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah perusahaan untuk melakukan perawatan komponen mesin baik 

secara preventif maintenance maupun korektif maintenance. 
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2. Memberikan dasar sebagai langkah awal bagi perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kinerja mesin Multi block. 

 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

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 dilakukan pada proses produksi paving stone ukuran pemesanan 

CV. Indah Cemerlang 

2. Lebih dilakukan pada mesin kritis 

3. Failure pada peralatan yaitu yang tercatat pada data historis perawatan bukan 

disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (human error). 

 

 


