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BAB 1 

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. 

PT. Bakti Print merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

percetakan. PT. Bakti Print adalah perusahaan yang terletak di kota Malang, 

tepatnya di Jalan Kemuning Kav. B, Sengkaling. PT. Bakti Print menjalankan 

produksinya menggunakan dua mesin utamanya yaitu mesin plate dan mesin Raya 

72. Mesin plate berperan untuk merekam hasil dari disain permintaan customer 

pada plate kertas atau plat aluminuim. Mesin Raya 72 berperan untuk mencetak 

disain isi dari sebuah media (plat kertas atau plat aluminium). Ada beberapa 

kerusakan yang sering terjadi pada mesin raya 72 ketika proses produksi. 

Kerusakan yang terjadi yaitu silinder impression macet, silinder blanket 

melambat, silinder tinta melambat dan goyangnya stopper pada saat produksi. Hal 

ini mengakibatkan penurunan performance rate pada mesin Raya 72. Tentu saja 

hal ini nantinya akan berdampak pada produktivitas yang akan merugikan 

perusahaan pada saat proses produksi. Oleh karena itu, PT. Bakti Print ingin 

meningkatkan performa dari mesin Raya 72 tersebut. Sebagai langkah awal 
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mengatasi permasalahan tersebut maka hal pertama yang dilakukan perusahaan 

adalah mengukur kinerja mesin dan menentukan faktor penyebab ketidak 

efektifan masalah tersebut dengan mengetahui indikator mana yang kurang efektif 

sebagai dasar perbaikan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan 

suatu metode yang tepat. 

Guna mengetahui seberapa baik efektifitas suatu mesin, maka dapat 

dilakukan perhitungan nilai Overall Equipment effectiveness (OEE) dari mesin 

tersebut. Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Habib (2012) 

Pengukuran nilai Overall Equipment effectiveness (OEE sebagai pedoman 

perbaikan efektivitas mesin CNC cuting. 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 couse) dari setiap permasahan yang terjadi selama 

pengoperasian mesin raya 72. Oleh Karena itu diperlukan penggunaan metode 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk melihat nilai Risk Priority 

Number (RPN) untuk masing2 faktor. Faktor root couse dengan RPN tertinggi 

menjadi perhatian utama untuk dibuatkan solusi penyelesaian masalah. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan: 

1. Seberapa besar tingkat efektifitas mesin Raya 72 berdasarkan 

perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)? 

2. Apa saja penangan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin Raya 72? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini 

1. Memperoleh nilai efektifitas mesin Raya 72 berdasarkan perhitungan 

Overall equipment effectiveness (OEE).  

2. Menentukan penanganan pada mesin Raya 72 dengan menggunakan 

metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari Analisa ini diharapkan dapat memberi masukan pada 

perusahaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta mengurangi 

terjadinya breakdown pada saat produksi. 

2. Bagi Universitas 

Memberikan masukan yang berguna dalam proses belajar mengajar 

dan hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi di perpustkaan 

yang akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan memberikan kesimpulan yang 

baik, maka ruang lingkup harus dibatasi. penelitian harus dibatasi. 

Beberapa pembatasan dan asumsi dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di bagian produksi. 

2. Objek penelitian pada mesin Raya 72. 

3. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan saja, tidak sampai 

pada tahap implementasi. 


