
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu industri manufaktur, salah satu faktor penunjang keberhasilan 

ditentukan oleh kelancaran proses produksi. Sehingga bila proses produksi lancar, 

penggunaan mesin dan peralatan produksi yang efektif akan menghasilkan produk 

berkualitas, waktu penyelesaian pembuatan yang tepat dan ongkos produksi yang 

murah. Proses tersebut tergantung dari kondisi sumber daya yang dimiliki seperti 

manusia, mesin ataupun sarana penunjang lainnya, dimana kondisi yang dimaksud 

adalah kondisi siap pakai untuk menjalankan operasi produksinya, baik ketelitian, 

kemampuan ataupun kapasitasnya. 

CV. Cipta Usaha Mandiri adalah sebuah perusahaaan yang bergerak 

dibidang industri kayu yang memproduksi kayu lapis. Bahan baku yang 

digunakan adalah bahan setengah jadi yang berasal dari kayu sengon. Produk 

yang dihasilkan adalah untuk ekspor, sehingga harus memperhatikan kualitas agar 

bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Proses pengolahan kayu tersebut melalui 

tiga tahap yaitu pra produksi (proses pengeringan), produksi, dan finishing. 

Selama proses pengerjaannya terdapat permasalahan yaitu sering terjadi pesanan 

yang tidak terpenuhi. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, masalah tersebut 

sering terjadi pada tahap produksi. Dalam proses produksinya, CV. Cipta Usaha 

Mandiri menggunakan beberapa mesin dan peralatan untuk menunjang proses 

produksi. Mesin-mesin produksi yang digunakan pada perusahaan tersebut antara 

lain jumping saw, double planner, gang rip, sortir, conveyor, press dan cross cut.  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Mesin di Proses Produksi 
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Namun pada kenyataannya proses produksi pada mesin-mesin tersebut 

sering terhambat akibat terjadinya kerusakan pada mesin. Proses produksi di 

perusahaan tersebut sebenarnya menggunakan proses intermitten, tetapi proses 

kerjanya (work in process) tidak banyak sehingga jika satu mesin terjadi 

kerusakan maka mesin yang lain akan ikut terhenti. Perusahaan menetapkan 

standar kerusakan mesin sebesar maksimal 10% sebagai parameter mesin tersebut 

masuk kedalam kategori masih baik. Besarnya kerusakan untuk ketujuh mesin 

dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data Waktu Kerusakan Mesin Bulan Januari - Juni Tahun 2018 

Bulan 
∑ Breakdown 

(Menit) 

Availability 

Time  

(Menit) 

Presentase 

breakdown 

(%)  

Januari 3150 24840 12,68 % 

Februari 2716 21600 12,57 % 

Maret 3903 22680 17,21 % 

April 3805 23760 16,01 % 

Mei 2045 24840 8,23 % 

Juni 4032 21600 18,67 % 

Total 19651     

Sumber : Data Olahan Mesin Produksi CV Cipta Usaha Mandiri 

Dari data diatas dapat dilihat data waktu kerusakan pada mesin-mesin di 

proses produksi. Presentase breakdown menunjukkan bahwa 1 bulan (Mei) yang 

telah memenuhi standar perusahaan dan ada 5 bulan yang mempunyai nilai diatas 

10 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi masalah yang dapat menyebabkan 

pada kerugian pada perusahaan. Sehingga akan berakibat terhadap keterlambatan 

pemenuhan pesanan. 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu mesin maka dilakukan beberapa 

perhitungan antara lain availability rate, performance rate, dan rate of quality. 

Dengan mengetahui tingkat keefektifan pada mesin-mesin produksi di perusahaan 

tersebut akan dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya 

kerusakan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Serta dapat memberikan 

rekomendasi bagi perusahaan. 



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mengetahui tingkat 

efektifitas mesin produksi dan mengetahui penyebab kerugian mesin di bagian 

produksi.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar persoalan yang dibahas dalam penelitian tidak terlalu meluas, maka 

perlu diadakan pembatasan ruang lingkup persoalan, yaitu dengan batasan – 

batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan hanya meneliti pada mesin-mesin bagian produksi 

di CV. Cipta Usaha Mandiri. 

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai efektifitas mesin di bagian 

produksi. 

3. Pengambilan data pendukung penelitian berdasarkan pada tingkat kerusakan 

mesin produksi bulan Januari - Juni tahun 2018. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat 

efektifitas mesin dan menemukan penyebab kerugian mesin di bagian produksi 

sehingga dapat memberikan usulan untuk mengurangi downtime di perusahaan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui efektifitas mesin di bagian produksi. 

2. Untuk mengetahui penyebab kerusakan yang terjadi pada mesin di bagian 

produksi. 

3. Memberikan saran bagi perusahaan untuk mengurangi terjadinya downtime 

di perusahaan. 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan  

Adapun penyusunan proposal tugas akhir ini menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah yang diteliti, batasan masalah 

yang digunakan dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan studi pustaka tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan menjadi acuandalam melaksanakan langkah-langkah 

penelitian, berisi mengenai teori yang meliputi definisi maintenance, jenis 

maintenance, definisi Total Productive Maintenance, definisi dan perhitungan 

menggunakan OEE, six big losses dan fishbone diagram. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian secara 

sistematis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut merupakan kerangka yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelasan secara singkat sejarah perusahaan, mesin yang 

digunakan di CV Cipta Usaha Mandiri sebagai industri bidang kayu. Berisi data-

data yang dibutuhkan. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengolahan data 

menggunakan metode OEE, juga membahas tentang penyebab terjadinya 

kerusakan (six big losses) yang akan digambarkan menggunakan fishbone 

diagram. 

BAB V    PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil yang didapatkan pada penelitian 

tugas akhir ini, yang selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diberikan suatu 

saran atau usulan kepada pihak perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan 

perawatan tersebut. 


