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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

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

3.1 Flow Chart 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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3.2 Penjelasan Diagram Alir Penelitian 

1. Survey Perusahaan 

Survey perusahaan dilakukan sebagai langkah awal agar kita dapat 

mengetahui kondisi dari perusahaan tersebut. 

2. Perumusan dan Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai memlalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung nilai OEE sebagai pedoman perbaikan efektifitas 

mesin 

2. Mengidentifikasi Six Big Losses 

3. Mencari penyebab dominan dari Losses yang dominan 

4. Memberikan usulan perbaikan efektifitas mesin menggunakan 

Total Productive Maintenance (TPM) 

 

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 diperoler 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 yang secara garis besar adalah : 

1.  Data waktu produksi dan jumlah produksi selama 31 hari terakhir 

(24 Februari 2017 – 12 April 2017) 

2. Jumlah kerusakan mesin dan jenis kerusakan mesin selama 31 hari 

terakhir (24 Februari 2017 – 12 April 2017). 
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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 faktor tersebut adalah sebagai berikut :  

 

 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 =
𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑟𝑟 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑟𝑟
𝑥𝑥 100%                                     

 

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 =
𝑑𝑑𝑎𝑎𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑗𝑗𝑤𝑤𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ 𝑙𝑙𝑤𝑤𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎
𝑥𝑥 100% 

 

𝑞𝑞𝑤𝑤𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 =
∑𝑝𝑝𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑥𝑥 ∑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎

∑𝑝𝑝𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑥𝑥 100%                                                 

 

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% 

menunjukan bahwa  efektifitas mesin tinggi. jika nilai OEE dibawah 85% 

maka akan dianalisa penyebab rendahnya nilai OEE berdasarkan 

perhitungan pada availability rate, performance rate dan quality rate. 

 

5. Mengidentifikasi Six Big Losses 

Mengidentifikasi six big losses digunakan untuk mengetahui penyebab 

rendahnya kinerja dari mesin. Keenam kerugian tersebut adalah : 

1. Equipment Failure, kerugian akibat kerusakan mesin 

2. Setup and adjusment losses, kerugian penyetelan dan penyesuaian 

3. Idle and minor stoppage, kerugian karena menganggur dan 

penghentian mesin 
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4. Reduce speed, kerugian karena kecepatan operasi rendah 

5. Defect in process, kerugian cacat produk dalam proses 

6. Reduce yield, kerugian akibat hasil rendah 

6. Pembuatan Diagram Ishikawa 

Diagram sebab akibat digunakan untuk menganalisa penyebab dari 

masalah yang dihadapi perussahaan. Pada diagram ishikawa ini ada 

beberapa faktor yang memiliki akar-akar mengenai hal penyebab 

terjadinya maasalah. Penggunaan diagram ishikawa dalam menganalisa 

masalah dianggap sebagai metode yang tepat karena mencakup semua 

masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya pada bagian 

kinerja mesin. Sehingga nantinya bisa ditemukan usulan perbaikan. 

1. Pembuatan FMEA 

Metode FMEA digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya 

losses yang tertinggi dan mengurangi failures mode yang terjadi pada 

suatu mesin dengan banyak losses yang terjadi sehingga menjadi lebih 

mudah untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari mesin serta 

memberikan alternatif usulan perbaikan menggunakan pilar TPM terhadap 

losses yang sering terjadi berdasarkan brainstorming dengan pihak 

perusahaan. Pada metode FMEA ini terdapat perhitungan RPN yang 

digunakan untuk mengukur nilai root cause dari kerusakan tersebut. RPN 

dapat ditunjukan dengan persamaan sebagai berikut : 

RPN = Severity x Occurance x Detection 

 

2. Penentuan Usulan Perbaikan 

Setelah diketahui nilai RPN dari masing-masing root cause, usulan 

perbaikan diprioritaskan berdasarkan dari hasil nilai RPN yang tertinggi. 

Usulan dilakukan berdasarkan brainstorming dengan pihak perusahaan 

serta menggabungkan usulan perbaikan efektivitas mesin press dengan 

menggunakan total productive maintenance (TPM). 
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3. Analisa dan Pembahasan 

Dari hasil pengolahan data maka akan dianalisa. hal-hal yang akan 

dianalisa adalah dapat diketahui nilai OEE dilakukan dengan tujuan 

melihat tingkat efektifan suatu mesin, mengidentifikasi six big losses agar 

dapat mengetahui penyebab rendahnya kinerja mesin dan dari hasil FMEA 

akan dianalisa untuk menentukan sistem perawatan dan mendapatkan nilai 

RPN dengan mengalikan SOD (Severity, Occurance, Detection) serta dari 

hasil yang diperoleh akan dipergunakan sebagai evaluasi perbaikan dari 

sistem perawatan yang ada pada PT.Hasnur Citra Terpadu. 

9. Kesimpulan dan Saran 

Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran untuk 
perbaikan dari hasil yang diperoleh dari penelitian. 


