
 

21 
 

BABtIII 

METODOLOGItPENELITIAN 

 

3.1.tFlowchart 

 

Gambar 3.1 Flowchat Metodologi Penelitian 
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3.2.tPenjelasantFlowcharttPenelitian 

1. SurveitPerusahaan 

Surveitpadatperusahaantdilakukan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan yang akan dijadikan tempat penelitian. Perusahaan yamg 

dijadikan subyek penelitian adalah PT. Gudang Baru Berkah. 

2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah setelah antara lain : 

 Apakah yang menyebabkan efektivitas mesin Protos kurang maksimal? 

 Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi losses pada mesin 

protos. 

 Usulan tindakan yang harus dilakukan karena menurunnya efektivitas 

mesin Protos. 

3. TujuantPenelitian 

Tujuantyangtakantdicapaitdaritpenelitiantantaratlain : 

 Mengetahui penyebab menurunnya efektivitas mesin Protos. 

 Mengetahui pengaruh paling dominan yang menyebabkan terjadinya 

losses. 

 Memberikan usulan untuk meningkatkan efektivitas mesin Protos. 

4. Pengumpulan Data 

Metodetyang ada pada pengumpulantdatatdalam penelitian 

dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada karyawan 

perusahaan. Methode tersebut digunakan untuk memperoleh data primer. 

Sedangkyashsdjan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

melakukan studi pustaka, dan litheraturee terkait, jurnal, data informasi 

perusahaan, dan internet. 

 Pengumpulan data yang dilakukan antara lain : 

 Datatwaktutdantjumlahtproduksitselamat12 bulan ( juli 2017 – juni 2018 

) 

 Jumlahtkerusakantmesintdantjenistkerusakantmesin ( juli 2017 – juni 

2018 ) 
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5. PerhitungantNilaitOEE 

NilaitOveralltEquipmenttEffectivenesstdidapattdaritperkalian antara 

availibility rate,tperformancetratetdantqualitytrate.tOEEt(%)t=tavailability 

rate (%)txtperformancet(%)txtqualitytratet(%).  

 Avalibality rate = 
 

  
 x 100% 

Loading time  = waktutmesintseharusnya beroperasi 

Downtime  = waktutmesinttidaktberoperasi 

 Avalibality rate atau ketersediaan adalah waktu yang dapat dicapai 

oleh mesin untuk melakukan produksi. Tingkat ketersediaan dipengaruhi 

oleh downtime yang berpengaruh kepada loading time.  

 Performance rate = 
     

  
 x 100% 

Waktutsiklustideal  = waktu ideal untuk melakukan produksi 

Jumlahtoutput  = jumlah output produksi 

Waktu operasi = waktu aktual untuk melakukan produksi 

 Performance rate atau efektivitas kinerja adalah tingkat 

perbandingan output ideal dengan output yang terjadi dilapangan. 

 Quality rate  = 
∑  ∑  

∑
 x 100% 

Jumlah produk = jumlah produk yang diproduksi 

Jumlah produk cacat = jumlah produk cacat yang terjadi saat 

produksi 

 Quality rate atau tingkatannhjhgjh kualitas produk adalah racio 

jumlahtproduktyangtlebihtbaik dibandingkan dengan jumlahttotaltproduk 

yang diproduksi. 

  Hasil dalamtperhitungantnilaitOEEtdapat diketahui apakahtnilai OEE 

beradatdibawahtatautdiatast85%,tjikatnilaitOEEtberadatdiatast85%tmengiden

tifikasikan bahwa efektifitas mesin tinggi, jikatnilaitOEE dibawah 85% 

maka efektivitas mesin rendah dan perlu adanya identifikasi penyebabnya. 

 

6. IdentifikasitSixtBigtLosses 
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Mengidentifikasikan six big losses dibutuhkan untuk mengetahui 

faktortpenyebabtrendahnyatkinerjatdaritmesin. Antara lain : 

 Equipment failure losses = 
  

 
 x 100% 

Equipment failure time = waktu mesin berhenti karena kerusakan 

Equipment failure losses merupakan kerugian (losses) akibat 

kerusakan mesin atau peralatan. 

 Setup and adjust losses = 
   

 
 x 100% 

Setup and adjust time = waktu penyetelan mesin 

Setup and adjust losses merupakan kerugian dikarenakan penyetelan 

dan penyesuaian yang memakan waktu. 

 Idling & minor stoppages = 
( )    

 
 x 100% 

Target   = target produksi yang dilakukan perusahaan 

Hasil   = produksi aktual yang dihasilkan  

Cycle time ideal  = waktu ideal untuk melakukan produksi 

Idling & minor stoppages merupakan kerugian karena adanya mesin 

menganggur dan penghentian mesin. 

 Reduce speed losses= 
(     )  

 
 x 100% 

Actual cycle time  = waktu produksi actual yang terjadi saat 

proses 

Reduce speed losses  merupakan kerugian karena kecepatan operasi 

pada mesin rendah. 

 Reject & reworks losses = 
     

 
 x 100% 

Reject   = jumlah hasil produk cacat yang terjadi 

Reject & reworks losses merupakan kerugian karena adanya cacat 

produksi dalam proses. 

 Reduce yield = 
     

 
 x 100% 

Reduce yield = jumlah hasil yang dikatakan rendah 

Reduce yield  merupakan kerugian yang diakibat hasil yang rendah. 
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7. Pembuatan Diagram Ishikawa 

 

Gambar 3.2 Diagram Ishikawa 

Diagramtishikawa atautdiagramtsebabtakibat digunakagjhnn untuk 

menganalisatpenyebab mengapa efektivitahgfbhs mesin protos kurang 

maksimal. Diagram ishikawa digambarkan dengan garis yang 

menghubungkan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah yang ada 

pada mesin. Nantinya ketika sebab akibat telah diketahui akan tahu faktor 

apa yang nantinya harus diperbaiki. 

8. AnalisatdantPembahasan 

Darithasiltpengolahantdatatakantdilakukan analisa untuk mengetahui 

nilai OEE, faktor penyernvbab terjadinya losses, dan hasil dari diagram 

ishikawa pada mesin protos. Hasil ynag diperoleh akan digunakan sebagai 

bahan perbaikan pada perusahaan dan nantinya berupa usulan perbaikan 

pada perusahaan untuk mrningkatkan efektifitas mesin protos. 

9. KesimpulantdantSaran 
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Memberikantkesimpulantdarithasiltpenelitiantdantmemberikantsaran 

- saran berupa usulan perbaikan kepada perusahaagfhfn untuk 

meningkatkan efektivitas mesin protos. 

 

10. Penentuan Usulan Perbaikan 

Usulan perbaikan pada perusahaan didasarkan hasil anilisa dan 

pembahasan yang telah dilakukan yang menjadi solusi untuk perusahaan 

untuk meningkatkan efektivitas mesin protos dan meningkatkan produksi 

pada perusahaan. 

 

 


