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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. 

3.1 Flow Chart 
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3.1.1 Survey Awal 

 Survey perusahaan dilakukan sebagai langkah awal agar kita dapat 

mengetahui kondisi dari perusahaan tersebut. CV. Indah Cemerlang ini 

menggunakan beberapa mesin antara lain mesin Multi Block, mesin Mollen, 

mesin Vibro Conveyor. Berikut merupakan kerusakan pada mesin-mesin yang 

digunakan untuk pembuatan produk Paving Stone dalam kurun waktu 12 bulan 

yaitu mesin Multi Block 31 kali, mesin Mollen 9 kali, mesin Vibro Conveyor 

10kali. 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 31 kali. Hal ini terjadi karena adanya ketidakefektifan 

mesin multi block saat beroprasi. Dengan adanya permasalahan yang ada maka 

harus dilakukan perawatan (maintenance) pada mesin tersebut. 

3.1.2 Perumusan dan Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa nilai efektifitas pada mesin Multi Block berdasarkan nilai 

Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

2. Upaya penanganan pada komponen mesin tersebut dengan 

menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
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3.1.3    Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode observasi dan metode interview. Kedua metode tersebut 

digunakan untuk teknik pengumpulan data primer.Sedangkan teknik 

pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, literatur-literatur 

terkait, data-data atau informasi dari perusahaan, internet, dan jurnal. Pada 

langkah ini akan dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan 

penelitian ini secara garis besar adalah : 

1. Data waktu produksi, jumlah produksi dan waste selama 12 bulan 

(November 2015 – Oktober 2016). 

2. Jumlah breakdown dan jenis breakdown mesin selama 12 bulan 

(November 2015 – Oktober 2016).  

 

3.1.4 Perhitungan Nilai OEE pada Mesin 

Nilai Overall Equipment Effectiveness diperoleh dari tiga perkalian 

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

Perhitungan ketiga fakor tersebut adalah sebagai berikut: 

availability rate = 
𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒−𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
x 100%  

performance rate = 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛
 x 100% 

quality rate = 
∑Produk−∑Cacat

∑Produk
 x 100% 
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Untuk perhitungan nilai OEE, formula perkalian ketiga faktor tersebut 

adalah sebagai berikut : 

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

Dari hasil perhitungan nilai OEE dapat dilihat apakah nilai OEE 

berada dibawah atau diatas 85%. Jika nilai OEE berada diatas 85% 

menunjukkan bahwa efektifitas mesin Multi Block tinggi. Jika nilai OEE 

dibawah 85% maka akan dianalisa penyebab rendahnya nilai OEE 

berdasarkan perhitungan pada availability rate, performance rate dan quality 

rate. 

3.1.5 Pembuatan FMEA 

 Metode FMEA digunakan untuk mengetahui penyebab breakdown dan 

mengetahui usulan perbaikan yang harus dilakukan terhadap breakdown yang 

sering terjadi. Pada metode FMEA terdapat perhitungan RPN yang digunakan 

untuk mengukur nilai root cause dari breakdown tersebut. RPN dapat 

ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : 

RPN = Severity x Occurance x Detection 

Contoh  

Tabel 3.1 FMEA 
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3.1.6 Usulan Perbaikan untuk Mengurangi Breakdown 

Setelah  diketahui nilai RPN pada mesin, maka dapat diketahui 

komponen mana yang diprioritaskan untuk dilakukan tindakan-tindakan yang 

dapat mengurangi tingkat kerusakan mesin. Usulan perbaikan diprioritaskan 

berdasarkan dari hasil nilai RPN tertinggi dari root cause yang ada. 

3.1.7   Analisa dan Pembahasan 

Dari hasil pengolahan data maka akan dianalisa. Hal – hal yang akan 

dianalisa : 

1. Dari hasil yang diperoleh akan ditentukan komponen mana yang paling 

kritis. 

2. Hasil FMEA akan dianalisa untuk menentukan sistem perawatan dari 

komponen-komponen yang kritis secara khusus. 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) 

3. Mendapatkan nilai RPN (Risk Potential Number) dengan jalan 

mengalikan SOD (Severity, Occurance, Detection). 

4. Memusatkan perhatian pada nilai RPN yang tertinggi, segera lakukan 

perbaikan terhadap potential cause  dan efek yang diakibatkan. 
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5. Hasil yang diperoleh akan dipergunakan sebagai evaluasi perbaikan dari 

sistem perawatan yang ada pada perudahaan CV. Indah Cemerlang 

 

3.1.8 Kesimpulan dan Saran 

Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran – 

saran untuk perbaikan dari hasil yang diperoleh dari penelitian. 

 


