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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Istilah Perawatan 

Pelaksanaan perawatan industri, membutuhkan komunikasi yang jelas 

diantara konseptor dengan pelaksana perawatan. Terdapat beberapa istilah 

perawatan ,yang seringkali kita dengar, dan perlu kiranya dipahami secara 

detail, antara lain (Patrick, 2001) : 

1. Inspection (Inspeksi)

Inspeksi adalah aktivitas pengecekan untuk mengetahui keberadaan atau

kondisi dari fasilitas produksi. Inspeksi biasanya berupa aktivitas yang

membutuhkan panca indra dan analisis yang kuat dari setiap

pelaksanaan, bahkan ada pula yang melakukannya dengan menggunakan

alat bantu, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat lebih mendekati

kondisi nyata (akurat).

2. Repair (perbaikan)

Repair adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi

mesin yang mengalami gangguan tersebut, sehingga dapat beroprasi

seperti sebelum terjadi gangguan tersebut, dimana prosesnya hanya

dilakukan untuk perbaikan yang sifatnya kecil. Biasanya Repair tidak

terlalu banyak menggangu kontinuitas proses produksi.

3. Overhaul (perbaikan menyeluruh)

Adalah aktivitas meneluruh. Aktivitas ini memiliki makna yang sama

dengan Repair, hanya saja ruang lingkupnya lebih besar. Perawatan ini

dilakukan apabaila kondisi mesin berada dalam keadaan rusak parah,

sementara kemampuan untuk menggati dengan yang baru tidak ada.

Overhaul biasanya dapat mengganggu kegiatan produksi dan

membutuhkan biaya yang besar.
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4. Replacement (penggatian) 

Adalah aktivitas penggantian mesin. Biasanya mesin memiliki mkondisi 

yang lebih baik akan menggantikan mesin sebelumnya. Replacement  

dilakukan jika kondisi alat sudah tidak memungkinkan lagi untuk 

beroprasi, atau sudah melewati umur ekonomis penggunaan. 

Replacement membutuhkan investasi yang besar bagi perusahaan, 

sehingga alternatif ini biasanya menjadi pilihan terakhir setelah repair 

dan overhaul. 

2.1.1 Definisi Perawatan 

Mesin merupakan hal yang sering dipermasalahkan antara bagian 

pemeliharaan dan bagian produksi. Karena bagian pemeliharaan dianggap 

yang memboroskan biaya, sedang bagian produksi merasa yang merusakkan 

tetapi juga yang membuat uang. Pada umumnya sebuah produk yang 

dihasilkan oleh manusia, tidak ada yang tidak mungkin rusak, tetapi usia 

penggunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan yang 

dikenal dengan pemeliharaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kegiatan 

pemeliharaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan perawatan mesin yang 

digunakan dalam proses produksi. (Corder, Antony, K. Hadi, 1992). 

Menurut Patrick (2001) mendefinisikan maintenance sebagai suatu 

kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, 

melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk untuk 

mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan 

yang ada. Pada umumnya Pengertian perawatan (maintenance) adalah 

aktivitas pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pembersihan, penyetelan, dan 

pemeriksaaan terhadap objek yang dirawat. 

Tujuan daripada TPM (Total Productive Maintenance) adalah untuk 

meningkatkan produktivitas pada perlengkapan dan peralatan produksi dengan 

Investasi perawatan yang seperlunya sehingga mencegah terjadi 6 kerugian 

besar (Six Big Losses) yaitu : 
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1. Breakdown, Kerugian akibat Rusaknya Mesin (Peralatan dan 

Perlengkapan Kerja) 

2. Setup and Adjustments, Kerugian yang diakibatkan perlunya Persiapan 

ulang peralatan dan perlengkapan kerja 

3. Small Stops, Kerugian akibat terjadinya gangguan yang menyebabkan 

mesin tidak dapat beroperasi secara optimal 

4. Slow Running, Kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat tidak 

sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. 

5. Startup Defect, Kerugian yang diakibatkan terjadi cacat produk saat 

Startup (saat awal mesin beroperasi) 

6. Production Defect, Kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang 

cacat dalam proses produksi. 

Selain keenam kerugian yang disebutkan diatas, keuntungan lain 

penerapan Total Productive Maintenance (TPM) adalah dapat menghindari 

terjadinya kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman 

bagi karyawannya. 

Kegiatan perawatan dilakukan untuk perbaikan yang bersifat kualitas, 

meningkatkan suatu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik. Banyaknya 

pekerjaan perawatan yang dilakukan tergantung pada (Supandi, 1990)  : 

 Batas kualitas terendah yang dijinkan dari suatu komponen. 

Sedangkan batas kualitas yang lebih tinggi dapat dicapai dari hasil pekerjaan 

perawatan. 

 Waktu pemakaian atau lamanya operasi yang menyebabkan berkurangnya 

kualitas peralatan. 
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      Dalam hal ini komponen (peralatan) dapat menjadi sasaran untuk 

terkena tekanan-tekanan, beban pakai, korosi dan pengaruh-pengaruh lain 

yang bisa mengakibatkan menurunnya atau kehilangan kualitas lain yang 

mengakibatkan menurunnya atau kehilangan kualitas, sehingga kemampuan 

komponen berkurang ketahanannya. 

Menurut Patrick (2001) Tujuan dilakukannya kegiatan perawatan 

(maintenance) adalah sebagai berikut : 

1. Mengatasi segala permasalahan, yang berkenaan dengan kontinuitas 

aktivitas kerja. 

2. Memperpanjang umur pengoprasian peralatan dan fasilitas industri. 

3. Meminimasi Downtime, yaitu waktu selama proses produksi terhenti (waktu 

menunggu) yang dapat menggangu kontinuitas proses. 

4. Meningkatkan efisiensi suber daya produksi. 

5. Peningkatan profesionalisme personil departemen perawatan industri. 

6. Meningkatkan nilai tambah produk, sehingga perusahaan dapat bersaing di 

pasar global. 

7. Membantu para pengamil keputusan, sehingga dapat memilih solusi optimal 

terhadap kebijakan perawatan fasilitas industri. 

8. Melakukan perencanaan terhadap perawatan preventif, sehingga 

memudahkan dalam proses pengontrolan aktivitas perawatan. 

9. Mereduksi biaya perbaikan dan biaya yang timbul dari terhentinya proses 

karena permasalahan keandalan mesin. 

Beberapa teknik maintenance yang banyak digunakan dalam beberapa 

industri adalah sebagai berikut (Jamasri, 2006): 

1. Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance) 

Teknik pemeliharaan ini bertujuan untuk meramalkan kapan suatu 

peralatan akan rusak. Sehingga persiapan yang memadai dalam menghadapi 

hal tersebut dapat dilakukan sedini mungkin tanpa harus menunggu proses 

produksi berlangsung. Dalam penerapan teknik ini, diperlukan peralatan 
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diagnosa yang canggih dan mahal serta pengetahuan personil yang memadai 

akan berbagai gejala pra-kerusakan yang muncul. 

2. Pemeliharaan Reaktif (Breakdown/Reactive Maintenance) 

Teknik pemeliharaan ini berorientasi pada perbaikan kerusakan yang 

telah terjadi. Teknik pemeliharaan ini paling banyak dipergunakan karena 

cukup fleksibel, dan murah terutama untuk peralatan dan mesin-mesin non-

kritis dalam proses produksi. 

3. Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance) 

Teknik pemeliharaan dengan cara melakukan pemeriksaan terjadwal 

untuk menjaga kondisi dan lingkungan operasi peralatanpada titik optimal. 

Hal ini bertujuan untuk memperkecil variasi kerusakan mesin atau peralatan 

per satuan waktu tertentu, menghindarkan mesin dari kerusakan yang 

mendadak, dan memaksimalkan umur peralatan. 

4. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance) 

Teknik pemeliharaan ini bertujuan untuk memperbaiki performansi 

dan kondisi awal peralatan atau mesin sesuai dengan mesin awal yang 

diperoleh dari perusahaan pembuatnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan 

modifikasi pada desain awal peralatan. 

5. Reliability Centered Maintenance (RCM) 

RCM adalah suatu pendekatan analisa yang dapat membantu untuk 

memprioritaskan tugas-tugas pemeliharaan atas tugas-tugas yang ada. RCM 

memanfaatkan data-data historis peralatan dan pengamatan operator yang 

telah mengenal betul peralatannya. 
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2.2  Total Productive Maintenance 

 Metode pemeliharaan ini merupakan pengembangan dari metode 

productive Maintenance, metode yang diterapkan di Amerika, yang telah 

dimodifikasi sesuai kebudayaan Jepang. Karena TPM merupakan pengembangan 

dari PM, maka TPM dapat diartikan sebagai productive Maintenance yang 

melibatkan partisipasi seluruh bagian (Antonius, 2011).  

Fajar (2013), mendenifisikan TPM adalah suatu metode yang bertujan 

untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan eralatan,dan memantapkan sistem 

perawatan preventif yang dirancang untuk keseluruhan peralatan dengan 

mengimplementasikan suatu aturan dan memberikan motivasi kebada seluruh 

bagian yang berada dalam suatu perusahaan tersebut, melalui peningkatan dari 

seluruh anggota yang terlibat melai dari manajemen puncak sampai kepada level 

terendah.  

TPM juga didefinisikan sebagai sebuah metodologi perbaikan yang 

diarahkan pada proses produksi yang dirancang untuk mengoptimalkan 

reliabilitas peralatan dan memastikan pengelolaan aset pabrik yang efisien 

melalui pemberdayaan keterlibatan karyawan, sehingga terhubung antara fungsi 

produksi, peralatan dan teknik (Ahuja, 2008). 

Sedangkan ide utama TPM adalah antara produksi dan maintenance 

bersama-sama dalam grup kecil untuk melakukan pertukaran skills dan langsung 

mengambil tindakan-tindakan khusus saat menghadapi permasalahan. TPM 

membuahkan suatu strategi penting dalam organisasi manufaktur dalam 

memenuhi permintaan customer dalam harga, kualitas dan waktu pengiriman. 

TPM juga dapat membantu menjaga perusahaan dan peralatan pada tingkat 

produktivitas tertinggi melalui kerjasama di seluruh bagian dalam organisasi 

(Besterfield, 1999). 
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Ada 3 konsep utama TPM yang telah diperkenalkan oleh Nakajima 

(1989) yaitu: 

1. Perbaikan peralatan sehingga bisa mencapai tingkat kinerja tertinggi 

2. Menjaga peralatan pada kinerja tertinggi 

3. Menyediakan peralatan baru sesuai kinerja yang ditetapkan dengan biaya 

lifecycle yang rendah. 

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 (Shirose, 1992).  

TPM terdiri dari kegiatan kelompok kecil, dimana semua anggota ikut 

berperan serta. Implementasi dari kegiatan kelompok kecil adalah suatu fase 

terpadu dari gaya manajemen modern Jepang. Kegiatan kelompok kecil Jepang 

dapat secara luas dibagi kedalam gaya yang dipimpin oleh organisasi formal dan 

gaya sukarela.  Kegiatan kelompok kecil dalam TPM akan termasuk dalam gaya 

yang pertama,  sementara contoh yang khas dari yang terakhir adalah kegiatan 

daur Kendali Mutu (QC).  Jenis sukarela ini akan menggaris bawahi kegiatan 

yang dilakukan oleh mereka yang ingin melaksanakan hal semacam ini, 

contohnya kegiatan daur kendali mutu yang diimplementasikan oleh mereka 

yang ingin melaksanakan hal ini secara bebas sesuai dengan waktu mereka 

sendiri (Roberts, 1997). 

Sebaliknya, kegiatan kelompok kecil dalam TPM dilaksanakan oleh 

para karyawan yang, berdasarkan disiplin sendiri, melaksanakan pekerjaan 

secara bersama-sama dalam operasi formal.  Jishu-hozen yang disebutkan di atas 

dalam bagian terdahulu diimplementasikan dalam kegiatan kelompok kecil.  Para 

operator jishu-hozen dengan melaksanakan pembersihan, pemberian minyak, 
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pengencangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan rutin lainnya dengan tugas 

masing-masing.  Jishu-hozen semacam ini merupakan bagian dari pekerjaan 

normal para operator, dan oleh sebab itu secara lengkap berbeda dari jenis gaya 

sukarela (Roberts, 1997).  

2.2.1 Keuntungan Implementasi Total Productive Maintenance (TPM) 

Keuntungan – keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan yang 

menerapkan TPM bisa secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan 

secara langsung yang mungkin diperoleh adalah (Antonius, 2011): 

1. Mencapai OEE minimum 90%. 

2. Memperbaiki perlakuan, sehingga tidak ada lagi complain dari pelanggan. 

3. Mengurangi biaya manufaktur sebesar 30%. 

4. Memenuhi pesanan pelanggan sebesar 100% (mengirimkan kuantitas yang 

tepat pada waktu yang tepat dengan kualitas yang disyaratkan pelanggan). 

5. Mengurangi kecelakaan 

6. Mengikuti ukuran control polusi. 

Sedangkan keuntungan yang didapat secara tidak langsung adalah : 

1. Tingkat keyakinan tinggi antara karyawan. 

2. Menjaga tempat kerja bersih, rapid an menarik. 

3. Perubahan perilaku operator. 

4. Mencapai tujuan dengan bekerja sebagai tim. 

5. Penjabaran horizontal dari konsep baru di semua area organisasi. 

6. Membagi pengetahuan dan pengalaman. 

7. Pekerja memiliki rasa kepemilikan terhadap mesin. 
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2.2.2 Kerugian Perusahaan  

TPM mengedepankan upaya untuk mengeliminasi kerugian dan 

pemborosan, sehingga kerugian harus dapat diminimalisir, bahkan ditiadakan 

(nol). Kerugian yang biasanya dialami oleh suatu perusahaan diakibatkan oleh 

(Patrick, 2001) : 

1. Kerusakan pada peralatan mesin. 

2. Waktu set-up dan penyiapan mesin yang terlalu lama. 

3. Kekosongan aktivitas (idle) pada saat penggantian proses. 

4. Penurunan kecepatan produksi atau kecepatan kerja. 

5. Produk cacat yang terlalu banyak sehingga harus diperbaiki, atau 

bahkan dibuang. 

2.2.3 Kerusakan Pada Perlatan 

Kerusakan pada peralatan, merupakan bagian dari  kerugian (loses). 

Secara umum kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi (Patrick, 2001). 

1. Kerusaka nyata 

      Kerusakan ini secara langsung dapat diketahui oleh operator, karena mesin 

tidak dapat beroprasi dengan baik, dan seara panca indra dapat mudah 

dideteksi, karena perbedaan yang terlalu signifikan terhadap kondisi pada 

saat mesin stabil. Kerusakan nyata termasuk ke dalam kerusakan yang 

berat, oleh sebab itu penanganya perlu dilakukan repair atau bahkan 

overhaul  (perawatan menyeluruh). 

2. Kerusakan terselubung 

      Kerusakaan ini sulit dideteksi, karena secara panca indra tidak tampak, 

sehingga untuk mendeteksi kerusakan ini dibutuhkan keahlian yang cukup 

baik. Oleh sebab itu pelatihan perawatan mesin untuk operator perlu 

dilaksanakan. Kerusakan ini termasuk ke dalam kerusakan sedang dan 

kecil. 
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TPM mempunyai dasar–dasar atau elemen-elemen dalam 

pengimplementasiannya. Bila digambarkan sebuah bangunan, TPM terdiri dari 8 

pilar yang terdiri dari Autonomous Maintenance, Focused Maintenance, Planed 

Maintenance, Quality Maintenance, Education & Training, HSE (Health, Safety 

& Environment), Office TPM dan Development Management. Semua elemen 

menuntut keterlibatan individu menuju keberhasilan TPM. Hal penting yang 

mendasar lainnya adalah pondasi paling bawah dari semua elemen adalah 5S. 

dimana tiap individu harus paham standar dan melakukannya dalam kegiatan 

sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

(Nakajima, 1988): 

 

Gambar 2.1. Total Productive Maintenance 8 Pilar 
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2.3  OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) merupakan alat pengukur kinerja 

keseluruhan peralatan atau mesin ( complete, inclusive,whole ), dalam arti bahwa 

perawatan dapat bekerja seperti yang seharusnya. OEE juga merupakan tool 

analisa tiga bagian untuk kinerja peralatan berdasarkan availability, performance 

efficiency dan quality dari produk atau output (Williamson,  2006). 

OEE menurut Pentilon et al (2006) merupakan metode pengukuran 

produktivitas peralatan dan mesin pada suatu perusahaan untuk mengidentifikasi 

dan mengukur faktor kerugian dari manufaktur yaitu ketersediaan, kinerja dan 

tingkat kualitas. OEE dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari output aktual 

dari mesin dibagi dengan output maksimal mesin saat berada dalam kondisi 

terbaik. Perhitungan OEE didasarkan pada tiga faktor utama yaitu ketersediaan 

(availability), kinerja (performance rate), dan kualitas (quality rate). 

Menurut Taisir (2010), hasil perhitungan nilai OEE dapat memberikan 

pandangan secara umum mengenai performa kinerja aktual dan membantu 

memfokuskan perbaikan pada kerugian yang lebih besar. Total Productive 

Maintenance didasarkan pada tiga konsep yanng saling berhubungan yaitu : 

1. Maksimasi efektifitas permesinan dan peralatan 

2. Pemeliharaan secara mandiri oleh pekerja 

3. Aktifitas group kecil. 

Dengan konteks ini OEE dapat dianggap sebagai proses 

mengkombinasikan manajemen operasi dan pemeliharaan peralatan serta sumber 

daya. 

Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa OEE merupakan alat 

bantu yang digunakan 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. 
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NIlai Overall Equipment Effectiveness diperoleh dari tiga perkalian ketiga 

faktor OEE, yaitu availability rate, performance rate dan quality rate. Formula 

perkalian ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut(Nakajima, 1988) : 

OEE (%) = availability rate (%) X performance rate (%) X quality rate  (%) 

Hasil dari formulasi tersebut berupa angka persentase yang 

menggambarkan tingkat efektifitas penggunaan peralatan. Pada penerapannya 

angka ini akan berbeda – beda untuk tiap perusahaan. OEE memiliki nilai 

minimal sebesar 85%, dengan komposisi sebagai berikut (Nakajima, 1988) : 

 Availability rate lebih besar dari 90% 

 Performance rate lebih besar dari 95% 

 Quality rate lebih besar dari 99% 

Menurut Hansen (2001) dalam klasifikasi nilai OEE adalah : 

 NilaiOEE <65% tidak dapat diterima. 

 Nilai OEE 65-75% cukup baik dengan hanya ada kecenderungan 

adanya peningkatan tiap kuartalnya. 

 Nilai OEE 75-85%berarti sangat bagus untuk terus ditingkatkan 

hingga world class. 

Menurut Garcilaso (1999) Standar dari JIPM (Japan Institute of Plant 

Maintenance) untuk TPM Indeks yang ideal adalah diukur dari nilai bencmark 

OEE yaitu : 

 OEE <  65%  

Kelas perusahaan tidak dapat diterima. Ada kerugian ekonomi penting. Daya 

saing sangat rendah.  

 65% <  OEE < 75%   

Kelas perusahaan standar. Diterima hanya jika berada dalam proses perbaikan. 

Kerugian ekonomi. Rendah daya saing.  

 75% <  OEE <  85%  
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Kelas perusahaan diterima. Lanjutkan perbaikan di atas 85% dan bergerak 

menuju  kelas  dunia. Sedikit kerugian ekonomi. Daya Saing sedikit rendah.  

 85% < OEE <  95%  

Kelas perusahaan Bagus. Masuk kategori  efek  kelas  dunia. Baik daya saing.  

 OEE > 95%  

Kelas perusahaan Keunggulan.  nilai kelas dunia. Daya saing sempurna.   

Dari hasil perhitungan OEE tersebut, mampu diketahui variabel mana 

yang mempengaruhi produktifitas mesin. Faktor dari variabel tersebut adalah Six 

Big Losses yang digolongkan menjadi 3, yaitu Downtime Losses, Speed Losses 

dan Quality Losses (Nakajima,1988). 
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 Down Time Losses  

a. Equipment Failure yaitu kerusakan mesin yang tiba–tiba atau 

kerusakan yang tidak diinginkan, keadaan tersebut akan menimbulkan 

kerugian karena kerusakan mesin akan menyebabkan mesin tidak 

beroperasi.  

b. Set Up and Adjustment adalah semua waktu set up termasuk 

penyesuaian (adjustment) dan juga waktu yang dibutuhkan untuk 

kegiatan pengganti satu jenis produk.  

 Speed Losses  

a. Idling and Minor Stoppages yaitu disebabkan oleh kejadian seperti 

pemberhentian mesin sejenak, kemacetan mesin (error) dan idle time 

dari mesin. Kenyataan kerugian ini tidak dapat terdeteksi secara 

langsung tanpa adanya alat pelacak. Ketika operator tidak dapat 

memperbaiki pemberhentian yang bersifat minor stoppages dalam 

waktu yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai suatu breakdown. 

b. Reduced Speed Losses yaitu kerugian karena mesin tidak bekerja 

optimal (penurunan kecepatan operasi) terjadi jika kecepatan aktual 

operasi mesin/peralatan lebih kecil dari kecepatan optimal atau 

kecepatan mesin yang dirancang. 

 Quality Losses  

a. Defect in Process yaitu kerugian yang disebabkan karena adanya 

produk cacat maupun karena proses pengerjaan diulang. Proses cacat 

yang dihasilkan akan mengakibatkan kerugian material, mengurangi 

jumlah produksi. Kerugian akibat pengerjaan ulang akan 

mempengaruhi waktu waktu yang dibutuhkan untuk mengolah atau 

memperbaiki produk yang cacat  

b. Reduced Yield Losses disebabkan material yang tidak terpakai. 

  



19 
 

 
 

 

2.3.1 Perhitungan Ketersediaan (availability rate) 

Ketersediaan (availability rate) merupakan waktu mesin produksi 

untuk melakukan proses produksi. Kerugian waktu ketersediaan dipengaruhi 

oleh breakdown, waktu set up dan penyetelan.Availability rate dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut (Willmott, 2001) : 

 availability rate = 
𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒−𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
x 100%  

Downtime adalah waktu yang terbuang atau waktu tidak produktif.  

Downtime = Loading Time – Operating Time 

Operating Time adalah waktu aktual ketika mesin beroperasi didapat dari data 

kegiatan operasional mesin Multi Block CV. Indah Cemerlang Loading Time 

adalah waktu seharusnya mesin beroperasi.  

2.3.2 Perhitungan Efektifitas Kinerja (performance rate) 

Efektifitas kinerja (performance rate) adalah perbandingan keluaran 

produk dari mesin produksi dengan keluaran produk yang direncanakan atau 

yang diinginkan yang dinyatakan dalam persentase.Kerugian waktu efektifitas 

kinerja mengacu pada indikator yang menunjukkan seberapa sering mesin 

berhenti dan mesin berjalan dalam kecepatan rendah.Performance rate dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Willmott, 2001) : 

performance rate = 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
 x 100% 

Speed Losses adalah waktu yang disebabkan pemberhentian mesin, kemacetan 

mesin, idle time mesin dan faktor penurunan kecepatan operasi.  

Net Operating Time = Operating Time – Speed Losses 

Net Operating Time adalah waktu kecepatan mesin aktual beroperasi.  

Waktu siklus adalah merupakan suatu total waktu dari awal hingga 

akhir dari proses kegiatan, termasuk waktu tunggu.  
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2.3.3 Perhitungan Tingkat Kualitas Produk (quality rate) 

Tingkat kualitas produk (quality rate) adalah rasio jumlah produk 

yang lebih baik terhadap jumlah total produk yang diproses. Kerugian waktu 

tingkat kualitas adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak produk 

cacat saat proses produksi.Quality rate dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut (Willmott,2001) : 

quality rate = 
∑Produk−∑Cacat

∑Produk
  x 100%  

 

2.4 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Pada permasalahan yang ada pada perusahaan ini terjadi pada 

hampir setiap bagian pada mesin Multi Block. Sedangkan pada mesin tersebut 

terdapat banyak bagian – bagian dari mesin tersebut yang dapat 

mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kesalahan kerja. Maka dari itu 

dibutuhkan sebuah metode yang mampu untuk mengurai permasalahan yang 

terjadi secara detail dan dengan waktu yang singkat, maka metode FMEA 

merupakan metode yang tepat untuk permasalahan ini. 

Failure Mode and Effect Analysis adalah suatu teknik untuk 

menemukan kelemahan pada suatu design, proses, atau sistem suatu design, 

proses atau pada saat sistem tersebut direalisasiakan dalam fase produksi. 

Teknik ini biasa digunakan untuk pemecahan masalah dan dapat digunakan 

lebih luas pada disiplin ilmu teknik (Antonius, 2011).  

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) diidentifikasikan 

sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasi tiga hal, yaitu : 

 Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain produk, dan 

proses selama siklus hidupnya, 

 Efek dari kegagalan tersebut, 

 Tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain 

produk, dan proses. 
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FMEA merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa 

keandalan suatu sistem dan penyebab kegagalannya untuk mencapai 

persyaratan keandalan dan keamanan sistem, desain dan proses dengan 

memberikan informasi dasar mengenai prediksi keandalan sistem, desain, dan 

proses. Terdapat lima tipe FMEA yang bisa diterapkan dalam sebuah industri 

manufaktur yaitu, (Kimura, 2002) : 

 System, berfokus pada fungsi sistem secara global 

 Design, berfokus pada desain produk 

 Process, berfokus pada proses produksi, dan perakitan 

 Service, berfokus pada fungsi jasa 

 Software, berfokus pada fungsi software 

Berikut ini adalah tujuan yang dapat dicapai oleh perusahaan 

dengan penerapan FMEA: 

 Untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan 

efeknya 

 Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan 

 Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses 

 Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian 

terhadap produk dan proses, dan membentu mencegah timbulnya 

permasalahan. 

Dari penerapan FMEA pada perusahaan, maka akan dapat 

diperoleh keuntungan – keuntungan yang sangat bermanfaat untuk 

perusahaan, (Ford Motor Company, 1992) antara lain: 

 Meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk 

 Membantu meningkatkan kepuasan pelanggan 

 Meningkatkan citra baik dan daya saing perusahaan 

 Menurangi waktu dan biaya pengembangan produk 

 Memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat menguangi resiko 
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Sedangkan manfaat khusus dari Process FMEA bagi perusahaan 

adalah: 

 Membantu menganalisis proses manufaktur baru. 

 Meningkatkan pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses 

manufaktur harus dipertimbangkan. 

 Mengidentifikasi defisiensi proses, sehingga para engineer dapat 

berfokus pada pengendalian untuk mengurangi munculnya produksi 

yang menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan 

atau pada metode untuk meningkatkan deteksi pada produk yang tidak 

sesuai tersebut. 

 Menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan pada proses. 

 Menyediakan dokumen yang lengkap tentang perubahan proses untuk 

memandu pengembangan proses manufaktur atau perakitan di masa 

datang. 

Output dari Process FMEA adalah: 

 Daftar mode kegagalan yang potensial pada proses. 

 Daftar critical characteristic dan significant characteristic. 

 Daftar tindakan yang direkomendasikan untuk menghilangkan 

penyebab munculnya mode kegagalan atau untuk mengurangi tingkat 

kejadiannya dan untuk meningkatkan deteksi terhadap produk cacat 

bila kapabilitas proses tidak dapat ditingkatkan. 

FMEA merupakan dokumen yang berkembang terus. Semua 

pembaharuan dan perubahan siklus pengembangan produk dibuat untuk 

produk atau proses. Perubahan ini dapat dan sering digunakan untuk mengenal 

mode kegagalan baru. Mengulas dan memperbaharui FMEA adalah penting 

terutama ketika: 

 

 



23 
 

 
 

 

 Produk atau proses baru diperkenalkan. 

 Perubahan dibuat pada kondisi operasi produk atau proses diharapkan 

berfungsi. 

 Perubahan dibuat pada produk atau proses (dimana produk atau proses 

berhubungan). Jika desain produk dirubah, maka proses terpengaruh 

begitu juga sebaliknya. 

 Konsumen memberikan indikasi masalah pada produk atau proses. 

Failure mode bertujuan untuk menentukan akar permasalahan (rot 

cause) dari kegagalan yang timbul.Failure Effect menjelaskan dampak yang 

ditimbulkan apabila  failure mode tersebut terjadi. Proses identifikasi terhadap  

failure modes, dan  failure effect  sangat penting untuk perbaikan performansi 

dan mengeliminasi  waste (Jardine A.K.S, 1973). 

FMEA merupakan suatu metode yang berfungsi untuk 

menunjukkan masalah (failure mode) yang mungkin timbul pada suatu sistem 

yang menyebabkan sistem tersebut tidak mampu menghasilkan output yang 

diinginkan dan kemudian menetapkan tindakan penanggulannya sebelum 

masalah itu terjadi. Dengan demikian masalah-masalah pada proses produksi 

yang mempengaruhi kualitas proses dapat dikurangi dan akhirnya di eliminasi 

(Kimura, 2002). 

Menurut moubray (1987) pada bukunya yang berjudul 

“Reliability-Centered Maintenance” metode FMEA cukup efektif untuk 

mengurai failures mode yang terjadi pada satu mesin dengan banyak sebab 

hingga menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari 

mesin tersebut. Dengan kata lain manajer produksi tidak lagi membutuhkan 

waktu lama untuk memberikan keputusan dalam hal penanganan terhadap 

kendala yang terjadi. Keuntungan dengan menggunakan metode FMEA dalam 

mengurai permasalahan yaitu sebagai berikut : 
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 Pekerjaan yang dilakukan dapat dilaksanakan lebih mendetail dalam 

pengawasannya 

 Jadwal perawatan yang terencana setiap harinya untuk dapat 

menghasilkan keputusan yang lebih spesifik terhadap mesin yang 

bermasalah 

 Dalam pelaporan permasalahan yang terjadi tiap harinya sudah 

tersistematik 

 Dalam skala besar pelaporan untuk data historis perusahaan bisa lebih 

spesifik dan detail pada setiap mesinnya dengan penanganan komponen 

mesin pada periode sebelumnya.  

 Adapun tahapan dari FMEA adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan batasan proses yang akan dianalisa . 

2. Melakukan pengamatan terhadap proses yang akan dianalisa. 

3. Hasil pengamatan digunakan untuk menemukan kesalahan pada proses. 

4. Mengidentifikasikan potential cause penyebab dari kesalahan yang terjadi 

5. Menetapkan nilai-nilai (dengan jalan brainstorming) dalam poin: 

 Keseriusan atau dampak akibat kesalahan terhadap proses, lanjutan 

(severity) 

 Frekuensi terjadinya kesalahan (occurance) 

 Alat control akibat potential cause (detection) 

6. Mendapatkan nilai RPN (Risk Potential Number) dengan jalan mengalikan 

SOD (Severity, Occurance, Detection). 

7. Memusatkan perhatian pada nilai RPN yang tertinggi, segeralakukan 

perbaikan terhadap potential cause  dan efek yang diakibatkan. 
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2.4.1 Menentukan Severity, Occurance, Detection and RPN 

Untuk menentukan prioritas dari suatu bentuk kegagalan maka tim 

FMEA harus mendefinisikan terlebih dahulu tentang severity, detection, serta 

hasil akhirnya yang berupa risk priority number (Moubray, 1987). 

 Severity  

Severity yakni mengidentifikasikan dampak potensial yang terburuk 

yang diakibatkan oleh suatu kegagalan. Dampak ini ditentukan berdasarkan 

tingkat cedera yang dialami personel, tingkat kerusakan peralatan, akibat pada 

produksi dan lama downtime yang terjadi. Tingkatan efek ini dapat 

dikelompokkan menjadi (Moubray, 1987) : 

Tabel 2.1 Tingkatan Severity  

Rangking Akibat 

(Effect) 

Kriteria verbal Akibat pada 

Produksi 

1 Tidak ada 

akibat 

Tidak mengakibatkan apa-apa 

(tidak ada akibat), penyesuaian 

yang diperlukan 

Proses berada 

dalam pengendalian 

2 Akibat 

sangat 

ringan 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, hanya terjadi sangat 

sedikit gangguan peralatan yang 

tidak berarti. Akibat hanya 

dapat diketahui oleh operator 

yang berpengalaman. 

Proses berada 

dalam 

pengendalian, 

hanya 

membutuhkan 

sedikit penyesuaian 

3 Akibat 

ringan 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, hanya sedikit 

terjadigangguan. Akibat 

diketahui oleh rata-rata 

operator. 

Proses telah berada 

diluar 

pengendalian, 

membutuhkan 

beberapa 

penyesuaian. 
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4 Akibat 

minor 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, namun terdapat 

gangguan kecil, akibat 

diketahui oleh semua operator. 

Kurang dari 30 

menit downtime 

atau tidak ada 

kehilangan waktu 

produksi 

 

5 Akibat 

moderat 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, tetapi menimbulkan 

beberapa kegagalan produk. 

Operator merasa tidak puas 

karena kinerja kurang. 

30 – 60 menit 

downtime 

6 Akibat 

signifikan 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman tetapi menimbulkan 

kegagalan produk. Operator 

merasa sangat tidak  puas 

dengan kinerja mesin. 

1 – 2 jam downtime 

7 Akibat 

major 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, tetapi tidak dapat 

dijalankan secara penuh. 

Operator merasa sangat tidak 

puas. 

2 – 4 jam downtime 

8 Akibat 

ekstrem 

Mesin tidak dapat beroperasi, 

telah kehilangan fungsi utama 

mesin. 

4 – 8 jam downtime 

9 Akibat 

serius 

Mesin gagal beroperasi, serta 

tidak sesuai dengan peraturan 

keselamatan kerja. 

>8 jam downtime 

10 Akibat Mesin tidak layak dioperasikan, >8 jam downtime 
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berbahaya karena dapat menimbulkan 

kecelakaan secara tiba – tiba, 

bertentangan dengan peraturan 

keselamatan kerja. 

Sumber: (Moubray,1987) 

 Occurance  

Frekuensi terjadinya kegagalan (occurance). Frekuensi terjadinya 

kegagalan ini dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut (moubray, 1987) : 

Tabel 2.2 Tingkatan Occurance  

Rangking  Kejadian  Kriteria Verbal Tingkat 

Kejadian 

Kerusakan 

1 Hampir tidak 

pernah 

Kerusakan 

hampir tidak 

pernah terjadi 

> 10.000 jam 

operasi 

2 Remote Kerusakan mesin 

jarang terjadi 

6001 – 10.000 

jam operasi 

3 Sangat sedikit Kerusakan mesin 

terjadi sangat 

sedikit 

3001 – 6000 

jam operasi 

4 Sedikit Kerusakan mesin 

terjadi sedikit 

2001 – 3000 

jam operasi 

5 Rendah Kerusakan mesin 

terjadi pada 

tingkat rendah 

1001 – 2000 

jam operasi 

6 Medium Kerusakan terjadi 

pada tingkat 

medium 

401 – 1000 

jam operasi 
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7 Agak tinggi Kerusakan terjadi 

agak tinggi 

101 – 400 jam 

operasi 

8 Tinggi Kerusakan terjadi 

tinggi 

11 – 100 jam 

operasi 

9 Sangat tinggi Kerusakan terjadi 

sangat tinggi 

2 – 10 jam 

operasi 

10 Hampir selalu Kerusakan mesin 

selalu terjadi 

Kurang dari 

jam operasi 

Sumber: (Moubray,1987) 

 Detection  

Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan 

dan mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Nilai Detection dapat dilihat 

dalam table 2.3 berikut (Moubray, 1987) : 

Tabel 2.3 Tingkatan Detection  

Rangking  Akibat  Kriteria Verbal 

1 Hampir pasti Perawatan preventif akan selalu 

mendeteksi penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode kegagalan 

2 Sangat tinggi Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan sangat tinggi untuk 

mendeteksi penyebab potensial 

ataumekanisme kegagalan dan mode 

kegagalan 

3 Tinggi Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan tinggi untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan 

4 Moderate Perawatan preventif memiliki 
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highly kemungkinan moderate highly untuk 

mendeteksi penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode kegagalan 

5 Moderate Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan moderate untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan 

6 Rendah Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan rendah untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan 

7 Sangat 

rendah 

Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan sangat rendah untuk 

mendeteksi penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode kegagalan 

8 Remote  Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan remote untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan 

9 Very remote Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan very remote untuk 

mendeteksi penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode kegagalan 

10 Tidak pasti Perawatan preventif akan selalu tidak 

mampu untuk mendeteksi penyebab 

potensial atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan 

Sumber: (Moubray,1987) 
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 Risk Priority Number (Angka Prioritas Resiko/RPN) 

RPN merupakan produk matematis dari keseriusan  effect (severity), 

kemungkinan terjadinya  cause  akan menimbulkan kegagalan yang 

berhubungan dengan effect (occurance), dan kemampuan untuk mendeteksi 

kegagalan sebelum terjadi pada pelanggan (detection). RPN dapat ditunjukkan 

dengan persamaan sebagai berikut (Moubray, 1987) : 

RPN = Severity x Occurance x Detection 

 

Hasil dari RPN menunjukkan tingkatan prioritas peralatan yang 

dianggap beresiko tinggi, sebagai penunjuk kearah tindakan perbaikan. 

 

 

 


