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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri manufaktur merupakan industri yang selalu menginginkan produksi 

yang direncanakan sesuai dengan target untuk meningkatkan keuntungan 

penjualan. Tetapi tidak semuanya produksi yang diinginkan sesuai dengan target 

yang disebabkan oleh hambatan dari faktor internal maupun faktor eksternal 

perusahaan. PT.HASNUR CITRA TERPADU (HCT) merupakan perusahaan 

yang memproduksi minyak sawit yang beroperasi sejak 2013. Proses dari 

pengolahan minyak sawit dimulai dari proses penerimaan buah (Reception 

Station), perebusan (sterilizer station), pembantingan (thresing station), 

pengepresan (pressing), pengolahan biji sawit (kernel station), dan klarifikasi 

(clarification station). 

Salah satu hambatan yang terdapat pada PT. HASNUR CITRA TERPADU 

(HCT) yakni tingkat kerusakan mesin press cukup tinggi sehingga downtime 

mesin press pada proses produksi menjadi tinggi. Efek dari terhambatnya 

downtime mesin tersebut adalah menurunnya intensitas kecepatan mesin dalam 

melakukan proses produksi yang akan mempengaruhi lamanya waktu setup atau 

adjustment. Dari downtime mesin tersebut perusahaan mengalami kerugian akibat 

waktu produksi yang kurang efisien sehingga produksi tidak dapat mencapai 

target, kualitas minyak sawit tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 

perusahaan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut 

semakin meningkat serta efektivitas mesin masih rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perbaikan mesin dengan 

menggunakan Total productive Maintenance (TPM) yang merupakan suatu 

program pemeliharaan yang melibatkan suatu konsep untuk pemeliharaan 

peralatan dan pabrik dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas serta pada 

waktu yang sama dapat meningkatkan kepuasan kerja dan moril karyawan. 

Pengukuran OEE memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan efektivitas dari 
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peralatan (Pintelon dan Gelders, 1991). Adapun penilaian terkait dengan OEE 

mesin mengikuti standar global adalah 90% untuk nilai avalaibility rate, 95% 

untuk nilai performance rate, dan 99% untuk quality rate (Ahuja and Khamba, 

2008) atau 85% untuk nilai OEE dari suatu peralatan (Blanchard, 1997; Ahuja and 

Khamba, 2008). Serta Melihat dari faktor Six Big Losses yang paling dominan 

mempengaruhi terjadinya penurunan efektivitas mesin. Sehingga perusahaan 

dapat menerapkan salah satu dari 8 pilar TPM yakni Autonomous Maintenance, 

facused Maintenance,Planned Maintenance, Quality Maintenance, Education & 

Training, Safety,Health & Environment,Office TPM, Development Management, 

agar mesin dan peralatan  dapat berjalan secara efektif dan seluruh karyawan 

mulai dari operator sampai top management saling bekerjasama. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana memperbaiki efektivitas mesin dengan menggunakan total 

productive maintenance (TPM) 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghitung nilai OEE sebagai pedoman perbaikan efektifitas mesin 

2. Mengidentifikasi Six Big Losses 

3. Mencari penyebab Losses yang dominan 

4. Memberikan usulan perbaikan efektivitas mesin menggunakan TPM  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor dari six big losses yang paling 

dominan dalam terjadinya kerugian pada perusahaan. Sehingga perusahaan 

dapat mengeluarkan solusi yang tepat. 

2. Perusahaan dapat melakukan pengukuran efektivitsas penggunaan mesin 

secara menyeluruh selama 1 tahun. 

3. Perusahaan dapat mengetahui tindakan-tindakan prioritas yang perlu 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah pada penurunan efektifitas mesin. 
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Agar penelitian 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 menghitung nilai OEE sebagai pedoman perbaikan 

efektivitas mesin 

2. Dokumentasi, data kerusakan dan pembiayaan didasarkan pada data 

perawatan mesin di pabrik dan wawancara langsung dengan pihak 

manajemen pabrik 

3. Aspek teknik dalam pelaksanaan pemeliharaan, seperti peralatan yang 

digunakan, tata cara pembongkaran mesin dan lain-lainya tidak termasuk 

dalam pembahasan. 

4. Penelitian ini hanya meneliti salah satu mesin yaitu pada mesin press 


