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ABSTRAK 
 

Pada saat proses produksi, mesin tip saw sering mengalami kerusakan pada shaft silinder hidrolik moving 

clamp. Agar kerusakan tersebut tidak terjadi dan terulang kembali, maka penulis melakukan penelitian dan 

pengamatan terhadap shaft silinder hidrolik moving clamp mesin tip saw tersebut. Hasil penelitian dan 

pengamatan penulis bahwa kerusakan shaft silinder hidrolik moving clamp sering mengalami patah atau 

bengkok. Penulis dan tim maintenance mencoba memodifikasi shaft silinder hidrolik moving clamp yang 

patah dengan cara membubut ujung shaft silinder yang patah dan memasang floating joint antara ujung shaft 

silinder hidrolik hasil bubutan dengan chuck moving clamp atas. Floating joint tipe JA 40-12-125 dilihat dari 

segi kekuatan, dimensi, keekonomisan harga, serta dari segi kebutuhan maka sangat cocok dengan moving 

clamp mesin tip saw yang digunakan di perusahaan. Setelah dipasang floating joint pada shaft silinder 

hidrolik moving clamp mesin tip saw maka kerusakan karena gaya yang berlebihan yang mengakibatkan 

shaft silinder hidrolik patah atau bengkok dapat diminimalisir sedikit demi sedikit. 

 

Kata kunci : Analisis kerusakan shaft silinder hidrolik , moving clamp. 
 

 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 
 

PT. INP (Indonesia Nippon Steel Pipe) 

merupakan salah satu perusahaan terbesar di 

Indonesia yang bergerak di bidang produksi pipa 

baja. Kegiatan penelitian di PT. INP lebih diarahkan 

pada pengendalian proses produksi mulai dari 

penerimaan order, pembuatan schedule, pengecekan 

stok sampai pengecekan kapasitas mesin untuk 

alokasi produksi.  
PT. INP memproduksi pipa hanya untuk 

keperluan pipa mekanik saja khususnya untuk 

automotive part dengan berbagai spesifikasi jenis 

material dan dimensi yang diperlukan oleh 

customernya. Secara umum proses pembuatan pipa 

di PT. INP ada 3 jenis urutan proses secra garis besar 

diantaranya:  
1. ERW (Electric Resistance Welding) dimana 

pipa yang berawal berbentuk plat kemudian 
dibentuk menjadi pipa kemudian kedua sisi 
disatukan menggunakan las tersebut.  

2. Cold Drawing (penarikan dingin) dimana 
pipa yang yang sebelumnya hanya berbentuk 
pipa dengan dimensi tertentu kemudian di 

 

 

tarik dengan mesin DrawBench sehingga 
dimensi pipa mengecil selain panjangnya 
bertambah panjang.  

3. Processing dimana pipa yang sebelumnya 
berupa mother pipe (pipa induk) di proses 

sesuai permintaan customer. Proses – proses  
tersebut diantaranya adalah cutting, bothside, 
press dan CNC.  

Di dalam proses pembuatan pipa tersebut 

ada beberapa masalah yang menyebabkan proses 

produksi terhambat, dan menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan, baik financial maupun waktu. 

Permasalahan tersebut sering terjadi kerusakan pada 

mesin TipSaw, khususnya kerusakan pada bagian 

komponen hidrolik moving clamp sering terjadi shaft 

silinder hidrolik bengkok kemudian patah. Kejadian 

tersebut menimbulkan stoptime proses produksi yang 

sangat lama dan merugikan perusahaan.  
Dengan hal tersebut di atas, maka 

diperlukan analisa terhadap permasalahan yang 
terjadi pada bagian komponen hidrolik moving clamp 

tersebut agar kerusakan pada shaft silinder hidrolik 

tidak terjadi lagi. 
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II. LANDASAN TEORI  
Dalam melakukan penelitian di PT. INP, 

penulis melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) 

bulan di departemen Maintenanceyang bertanggung 

jawab dalam analisis tentang kerusakan pada tiap 

mesin untuk mengetahui dimana letak kerusakanya 

dan cara mengantisipasi kerusakan tersebut agar 

tidak terjadi dan terulang kembali,  
Dalam pelaksanaanya penulis menerangkan 

teori berkaitan dengan permasalahan yang ada 

diantaranya adalah tekanan, silinder hidrolik, poros, 

keseimbangan gaya, Dasar Pemilihan Silinder 

Hidrolik MovingClampdan yang lainnya yang 

berkaitan dengan judul skripsi yang penulis buat.  
Tahapan dalam melakukan penulisan 

laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Studi literatur  

Pencarian data dengan cara mempelajari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan 

hal proses-proses produksi pembuatan pipa, 

mechanical properties material sesuai dengan 

standar JIS untuk memperoleh teori-teori yang 

menunjang laporan ini.  
b. Studi wawancara (interview) 

Pengambilandatadenganmelakukan  
wawancara kepada pimpinan 

(foreman),operator dan staff mengenai obyek 

maupun kepada pihak-pihak yang memiliki 

informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat 

membantu dan memberikan penjelasan 

tentang masalah yang diteliti.  
c. Studi lapangan  

Pencarian data dengan cara melakukan 

tinjauan langsung pada kapasitas mesin-mesin 

produksi, jalannya proses produksi yang 

sesuai dengan jadwal, dan pengecekan stok, 

baik stok bahan baku yang berupa coil 

maupun stok produk yang siap dikirim.  
d. Diskusi dan Analisa Permasalahan  

Proses diskusi dilakukan bersama–sama 

dengan temandan pembimbing serta dengan 
atasan, sehingga masalahterpecahakan dan  
mendapatkan kesimpulan serta saran 
perbaikan.  

Setelah kita memahami standarisasi dari 

pengecekan hidrolik yang layak untuk digunakan, 

maka kita juga harus memahami hal yang perlu 

diperhatikandalam proses pemotongan beberapa pipa 

baja pada mesin tip saw, diantaranya yaitu( lihat 

gambar 3.9 ) :  
1. Mesin tip saw digunakan untuk memotong 

beberapa pipa baja sekaligus dalam sekali 

proses pemotongan, dengan diameter dan 
ukuran yang sama, sesuai pemesanan dengan 

ukuran tertentu.  
2. Beberapa pipa baja dengan diameter dan 

ukuran yang sama dari conveyor dimasukan  
ke mesin tip sawdengan manual dan perlahan 
untuk dilakukan pemotongan (1). Ketika 

beberapa pipa baja tersebut berada 
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pada mesin tipsaw makachuck moving clamp 

yang berada pada mesin tipsaw bergerak 

turun menjepit (2-4), lalu membawa pipa-

pipa tersebut ke chuckfix clamp (5) agar pada 

saat pemotongan pipa tidak bergerak, 

kemudian fix clamp menjepit pipa lalu 

chuckmovingclamp melepas jepitannya dan 

bergerak mundur kembali ke posisi awal 

untuk kembali menjepit pipa selanjutnya (6).  
3. Pada waktu bersamaan pada saat 

chuckmovingclamp bergerak mundur ke 

posisi awal, posisi keadaan fix clamp 

menjepit pipa dan terjadi pemotongan pipa 

(7-9).  
4. Setelah   selesai   pemotongan   pipa   baja  

tersebut maka fix clamp melepaskan 

jepitannya, lalu chuck moving clamp yang 

berada pada posisi awal menjepit pipa yang 

akan di proses berikutnya, proses ini akan 

terus berulang sampai pipa baja dengan 

panjang tertentu habis terpotong semuanya 

(10-12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Proses pemotongan pipa 
pada mesin tip saw. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam   pelaksanaannya   penulis   merinci  
dengan menggunakan jadwal dan diagram alur 
sebagai berikut : 

 

Jadwal Kegiatan  
Jadwal kegiatan dari mulai pencarian judul 

sampai dengan sidang akhir disusun pada tabel 
berikut ini :  



Diagram Alir Penelitian  
 
 

 

Start 
 
 

 

Survei lapangan 
 
 
 
 

 

Identifikasi  
masalah 

 

 

Tidak 
 

 

Permasalahan 

Didapat? 

 

Ya  
 

Kerusakan pada shaft moving  
clamp bag.atas 

 
 

 

Memakai floatingjoint 

padashaft silinder hidrolik 
 
 

 

Tidak 

 

Uji coba 
 
 
 
 

 

Ya  
 

Kerusakan  
dapat diatasi 

 
 

 

Finish 
 
 

 

Gambar 2 Diagram alir penelitian 

 
Alat–Alat yang Digunakan Dalam Penelitian 

 
Alat - alat yang digunakan dalam 

penelitian, diantaranya adalah :  
1. Alat ukur yang digunakan yaitu mistar, 

dial gauge, sigmat ( jangka sorong ).  
2. Alat mekanik yang digunakan adalah 

satu set kunci ring dan kunci pas, kunci 

Inggris, satu set kunci L segi enam, 

tang, dan palu karet.  
3. Alat keselamatan kerja, Wearpack, 

sarung tangan, helmet, kacamata safety, 
ear plug, safety shoes. 

 

Prosedur Pengecekan Silinder Hidrolik 

 
Standarisasi pengecekan silinder hidrolik 

sebelum dipasang pada movingclamp mesin tipsaw 
adalah sebagai berikut :  

1. Menyiapkan pompa hidrolik. 
pastikanlevel oli di tangki tidak low, 

cek kondisi hose dan neaple tidak 

bocor, pastikan koneksi kabel power 
untuk motor pompa aman.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3 Pompa hidrolik 

 

2. Pengecekan secara internal “up”, 
sambungkanhose dan neaple hidrolik  
pada lubang neaple bagian 

bawah,sementara lubang neaple yang 

bagian atas jangan disambung / bisa 

juga dipasang dalam kondisi tidak 

kencang / kendur, beri pressure pada 

silinder untuk posisi ''up'', Cek pada 

lubang neaple bagian atas ada tidaknya 

kebocoran oli yang keluar, jika hanya 

rembes berarti seal dalam kondisi ''ok''.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4 Pengecekan secara 

internal “up” 

 
3. Pengecekan secara internal “down”, 

sambungkan hose dan neaple hidrolik 
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pada lubang neaple bagian bawah, 
sementara lubang neaple yang bagian 

atas jangan disambung / bisa juga  
dipasang dalam kondisi tidak 

kencang/kendur. Beri pressure pada 

silinder untuk posisi ''down'', cek pada 

lubang neaple bagian bawah ada 

tidaknya kebocoran melalui oli yang 

keluar, jika hanya rembes berarti seal 

dalam kondisi ''ok''.  
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5 Pengecekan secara 

internal “down” 

 

4. Pengecekan secara external “up”, jika 

proses pengecekan secara internal 

sudah dilakukan dan tidak ada 

kebocoran pada seal silinder, proses 

selanjutnya adalah pengetesan secara 

external, sambung hose untuk 

posisi''up'' dan ''down'' kencangkan 

terus menerus untuk memastikan seal 

bagian atas & bawah tidak bocor ''ok''.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6 Pengecekan secara 

external “up” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6 Pengecekan secara  
external “down” 

 

6. Pengujian beban, lakukan pembebanan 

untuk pengujian kekuatan silinder dan 
pengecekan sealdepan silinder, jika 

tidak ada rembesan oli, dan silinder 

kuat bergerak naik turun mengangkat  
beban maka silinder hidrolik 
dinyatakan “ok” dan lulus uji serta siap 
digunakan.  

 
 
 
 
 

 

Gambar 7 Pengujian beban 

 

7. Packing silinder hidrolik ok,   setelah  
silinder dinyatakan okdantidak 

langsung dipasang, maka silinder 
hidrolik harus di packing( dibungkus ) 

dengan rapat agar tidak ada debu dan 

kotoran yang masuk ke dalam silinder,  
kemudian disimpan di tempat 
penyimpanan sparepart lalu diberi 

status bahwa silinder ok,  
siap untuk digunakan .  

 

 

5.  Pengecekan    secara 

external“down”,   jika   proses 

pengecekan secara internal 

sudah dilakukan dan tidak ada 

kebocoran pada seal silinder 

,proses selanjutnya adalah 

pengecekan    secara 

external,sambung  hose untuk 

posisi''up'' dan  ''down'' 

kencangkan kedua neaplenya, 

trialsilinder naik secaraterus 

menerus untuk memastikan seal 

bagian atas& bawah tidak 

bocor,      
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Gambar 8 Packing silinder hidrolik ok 

 

IV. HASILPENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN 

 

4.1.1 Perhitungan Pada Moving Clamp Mesin 

TipSaw  
Adapun momen bengkok, gaya lintang dan 

gaya normal dapat dihitung dengan menggunakan 

diagram MDN di bawah ini, perhitungannya adalah 
sebagai berikut. 
 
 

- RBY.1 + F.0,5 = 

0 RBY= 2770 x 

0,5 RBY = 1385 N 



= 1,38kN 

 

∑F = 0 

F – RAY – RBY = 0 

2770 – RAY – 1385 = 0 

2770 – 1385 = RAY 

1385 N = RAY 

RAY = 1385 N = 1,38kN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potongan I-I (Dilihat dari kiri potongan) , berlaku 0 
≤ ≤ 300 mm, atau  
Potongan I – I (Dilihat dari kiri potongan) , berlaku 0 

≤ ≤ 0,3 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momen bengkok : 

 

M = R AY .x  
= 1,38 x 0,3 

= 0,41kN.m  
Jika 

 
Gaya lintang : 

D- RAY = 0 

D = RAY = 1,38kN 
Gaya normal = N = 0 

 

 

PotonganII - II (Dilihat dari kiri potongan) , berlaku 

0 ≤ ≤ 100 mm, atau 

potonganII - II (dilihat dari kiri potongan) , berlaku 0  
≤ ≤ 0,1m. 

Momen bengkok : 

M = RAY (0,3 + ) 

= RAY (0,3 + ) 

= 0,3 RAY + RAY . 
= (0,3.1,38) + (1,38.  

= 0,41 + (1,38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jika  
= 0,1 maka M = 

0,55kN.m Gaya lintang : 

D = RAY = 1,38kN 
Gaya Normal :N = 0 
 

 

PotonganIII - III (Dilihat dari kiri potongan) , 

berlaku 0 ≤ ≤ 100 mm, atau  
potonganIII - III (dilihat dari kiri potongan) , berlaku 

0 ≤ ≤ 0,1 m.  
Momen bengkok : 

M = RAY (0,4 + ) 

= 0,4 RAY + RAY . 
= (0,4.1,38) + (1,38.  

= 0,55 + (1,38.  
Jika  

= 0,1 maka M = 
0,69kN.m Gaya lintang : 

D = RAY  
= 1,38kN 

Gaya Normal :  N = 0 
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Potongan IV - IV (Dilihat dari kiri potongan) , 
berlaku 0 ≤ ≤ 100 mm, atau  
potongan IV - IV (dilihat dari kiri potongan) , 
berlaku 0 ≤ ≤ 0,1 m.  
Momenbengkok : 

M = RAY .(0,5+ – F. 

= (1,38 . 0,5) + (1,38 .   – (2,77 . x)  
= 0,69+ (1,38.– (2,77.  
= 0,69 – ( 1,39 .  )  

jika = 0 maka M = 0,69kN.m  
= 0,1 maka M = 0,55kN.m 

Gaya lintang : 

RAY – F – D = 0 

D = RAY – F 
= 1,38 – 2,77 kN  
= -1,39kN 

Gaya Normal :N = 0 
 

 

Potongan V – V (Dilihat dari kiri potongan) , berlaku 

0 ≤ ≤ 100 mm, atau  
potongan V - V (dilihat dari kiri potongan) , berlaku 

0 ≤ ≤ 0,1m.  
Momen bengkok :    

M =  RAY(0,6 + - F.   
 = (1,38. 0,6) + (1,38 . – (2,77. – 

(2,77.      

 = 0,83 + (1,38 . – 0,28 – (2,77 .  

 = 0,83 – 0,28 + (1,38 . – ( 2,77.  

 = 0,55 – ( 1.39 .    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jika = 0 maka M = 0,55 kN.m  
= 0,1 maka M = 0,41 

kN. Gaya lintang : 

RAY – F – D = 0 

D = RAY – F 
= 1,38 – 2,77 = -1,39kN 

Gaya normal : N = 0 

 

Potongan VI – VI (Dilihat dari kiri potongan) , 

berlaku 0 ≤ ≤ 300 mm, atau  
potongan VI - VI (dilihat dari kiri potongan) ,  
berlaku 0 ≤  ≤ 0,3m.    

Momen bengkok :    

M =  RAY(0,7 + - F.   
 = (1,38. 0,7) + (1,38 .– (2,77. – 
(2,77.     

 = 0,97 + (1,38 . – 0,55 – (2,77 .   
= 0,97 – 0,55 + (1,38 .   – ( 2,77.  
= 0,42 – ( 1,39 .  

Jika = 0 maka M = 0,42 kN.m  
= 0,3 maka M = 0 

kN. Gaya lintang : 

RAY – F – D = 0 

D = RAY – F  
= 1,38 – 2,77  

= -1,39kN 

Gaya normal : N = 0 
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Solusi Masalah yang Sering Terjadi Pada Mesin 

Tip Saw  
Setelah menganalisa masalah dan dari hasil 

perhitungan penulis, maka langkah penyelesaian 
masalahnya adalah dengan cara memodifikasi 
shaftsilinderhidrolik moving clamp menggunakan  
floating jointtipe JA 40-12-125pada ulir 
shaftsilinderhidrolikke flange chuck moving clamp 

atas, agar tidak terjadi lagi masalah shaft silinder 

hidrolik patah pada mesin tipsaw.  
Berikut adalah gambar shaftsilinderhidrolik moving 
clamppatah dansebelum di modifikasi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9 Shaft silinder hidrolik moving clamp patah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10 Shaft silinder moving clamp  
belumdimodifikasi 
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Gambar 11 Shaft silinder moving clamp   
sesudah dimodifikasi 

 

 

Cara Pemasangan Floating JointTipeJA 40-12-

125 Pada Shaft Silinder Moving Clamp.  
1. Matikan mesin dengan cara mematikan saklar 

pada MCB .  
2. Pastikan tombol-tombol pada keadaan off.  
3. Pastikan tombol emergencystop pada keadaan 

on.  
4. Kendurkan mur pengunci yang berada pada 

ujung shaft silinder moving clamp, lalu 
lepaskan flange chuck moving clamp bagian 
atas.  

5. Pasang floating joint sementara pada ujung 
shaft silinder .  

6. Pasang flange ke floating joint .  
7. Kencangkan bautflange 4 pcs ke chuck 

moving clamp bagian atas.  
8. Setting floating joint dengan menyetel jarak 

tinggi penjepitan  
chuck moving clamp pada saat menjepit pipa.  

9. Jika penjepitan pipa sudah sesuai dengan 
standar WI, kencangkan mur pengunci pada 
shaft silinder dan mur pengunci pada floating  
joint.  

10. Pastikan semua baut pada keadaan kencang dan 

dalam keadaan ok, beri magic pen pada kepala 

baut pengunci flange 4 pcs sejajar dengan 

moving clamp bagian atas, supaya saat baut 

pengunci tadi kendur bisa terlihat perubahan 

posisi dari magic pen tersebut.  
11. Pastikan semua hasil pembongkaran atau 

pemasangan floatingjoint terpasang rapih dan 
aman jangan ada baut dan mur yang kendur.  

12. Hidupkan tombol MCB mesin, check semua 

fungsi dari mesin tersebut , pastikan mesin 
beroperasi dengan normal sesuai standar mesin. 



 

 

Design Floating Joint Untuk Shaft Silinder 

Moving Clamp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 Component Tabel 3 Component 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. PENUTUP 

 

Dari hasil perhitungan, penulis 

menyimpulkan bahwa “shaft silinder hidrolik 

movingclamp patah dikarenakan adanya gaya yang 

berlebihan melampaui bataskemampuan dari shaft 

silinder hidrolik movingclamp pada saat menjepit 

pipa ”.  
Kerusakan shaft silinder moving clamp 

mengakibatkan target produksi tidak tercapai karena 
lamanya waktu perbaikan yang diperlukan untuk 

memperbaiki shaft silinder yang patah.  
Oleh sebab itu maka penulis dan tim 

maintenance memodifikasi shaft silinder hidrolik 

moving clamp pada semua mesin tipsaw, dengan cara 

memasang floating joint pada ulir shaft silinder 

hidrolik movingclamp ke fleng chuck moving clamp 

bagian atas.  
Setelah dimodifikasi, beberapa bulan 

kemudian didapat efisiensi waktu dan biaya 

perbaikan yang lebih murah, serta sedikit demi 

sedikit dapat mengurangi dan meminimalisir 

masalah yang sering terjadi pada mesin tip saw 

tersebut.  
Berikut ini adalah rincian perbandingan 

total biaya yang diperlukan sebelum dan sesudah 

memodifikasishaft silinder hidrolik movingclamp 
agar tidak patah atau bengkok. 

 

 

Report Of Kaizen Cylinder Moving Clamp Tipsaw 

Machine (Joint Cylinder) : 

 
Project Name : Installation the joint 
cylinder moving clamp  
Reason : Shaft of Cylinder often 

Broken 

Installation Date : 8 Maret 2013 

Finished Date : 16 Maret 2013  
Location : All Tipsaw Machine 

except TA#1 and TC #4 

Person In Case : Maintenane Team  
Result : Success/Good 

Background : 

 

From 2012 until early 2013 

(March).Broken cylinder problem has increased. this 

is because during the process of suppression occurs 

unbalance cylinder pressure points that cause 

frequent fractures that usually occurs during the 

final cuts. From 2012 to early 2013 recorded 22 

events with a total time of 25.60 hours the machine 

stops. Notice the following graph, 

 

History ALL (2012-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

History By Machine  
A. 2012  
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B. Jan-Feb 2013  

 

Stoptime Jan-Feb 2013 (Before Kaizen) 
  

TC #3 
 

TB#1    
   

   (7%)   
   0.5 Hr/  

   1 Times  
(14%)    

 1 Hr/   (31%) 
 1 Times 2.25 Hr/ 
   100 %  2 Times 
     

(21%) 
7.25 Hr/  
7 Times   

1.5 Hr/  

2 Times (27%) 
 

 2 Hr/ 
 1 Times 

 

 

C. After Kaizen (March-August 2013)  
 

Stoptime After Kaizen (March-August 2013) 
 

 

TB#1 
 

TC #4   
  

(8%)   

0.25 Hr/   

1 Times   

 
 

100 % 
 

3.25 Hr/ 
2 Times  
(92%)  
3 Hr/ 

1 Times 

 

 
2012 (Stoptime is 18.35 Hr with 15 Trouble)  

a. Lost Time /Trouble = 
18.35 hr  

15 Times   

 = 1.22 Hr/Trouble 

b. Freq. Trouble /Month = 
15 Times  
12 Month   

 = 1.25 Trouble/Month 
 

Jan-Feb 2013 (Stoptime is 3.25 Hr & 2 Trouble)  

a. Lost Time /Trouble = 
7.25 hr

 7 
Times  

 
 = 1.03 Hr/Trouble 

b. Freq. Trouble /Month = 
7 Times  
2 Month   

 = 3.5 Trouble/Month  
 

After Kaizen (Mar-August 2013) (Stoptime is 3.25 Hr & 2 Trouble) 

 

a. Lost Time /Trouble = 
3.25 hr 

2 Times   

 
= 1.67 Hr/Trouble 

 

b. Freq. Trouble /Month  = 
2 Times 

6 Month  

 
= 0.33 Trouble/Month 

 

 

Cost (Biaya untuk modifikasi penambahan 
spare part ) :  
Improvement costs :   

1. Joint Cylinder @ 1 pcs Rp 499,000 

2. Accessoris @ 1 pcs Rp 198,000 

 Per-machine = Rp 697,000 

 

If Replace or Repair cylinder ( Biaya jika  
mengganti / memperbaiki cylinder 

hidrolik yang rusak ) : 
 

1. New Cylinder horiuci @ 1 pcs = Rp. 3.500.000 

2. Repair cylinder @ 1 Pcs = Rp. 1.500.000 

Tenryu Kaizen :  
1. Per Machine = Rp. 1.700.000 

 

Cost Down (penurunan biaya) :  

Average price the product = Rp. 14.113 

Result of Macine/hours = 800 Pcs 

Stoptime 2012 = 18.35 Hr 

Stoptime 2013 (jan-Feb) = 7.25 Hr 

Stoptime After kaizen = 3.25 Hr 
 
 

Lost cost 2012  
 

= Total Stoptime x Total production in 1 hour x Sale price 

the product in 1 pcs Total mount 
 

= 18,35 Hr x 800 pcs x Rp. 14113 
 

12 month 

 

 

= Rp. 17.264.903/Month 
 

= Rp. 207.178.840/Years ----> (lost cost 2012)  
 

 

Lost cost Jan-Feb (2013) 
 

= Total Stoptime x Total production in 1 hour x Sale price 

the product in 1 pcs Total mount  
= 7,25 Hr x 800 pcs  x Rp. 14113  

2 month 

 

= Rp. 40.927.700/Month  
= Rp. 81.855.400 ---> (lost cost Jan-Feb 2013) 
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Lost cost After Kaizen (March-August 2013)   
= Total Stoptime x Total production in 1 hour x Sale price 

the product in 1 pcs Total Month 

= 3,25 Hr x 800 pcs x Rp. 14113  
6 month 

 

= Rp. 6.115.633/month 
 

= Rp. 36.693.800 (lost cost After Kaizen) 

 
Hasil sesudah dimodifikasi mulai Maret 

sampai Agustus 2013 didapat penurunan frequensi 

masalah setiap bulannya sekitar 0,33 masalah per 

bulan( hampir tidak pernah terjadi masalah pada 

shaft silinder hidrolik moving clamp). Jika 

dibandingkan sebelum dan sesudah dimodifikasi 

maka sebelum dimodifikasi pada tahun 2012 selama 

setahun ( dua belas bulan ) rata – rata frequensi 

masalah yang terjadi setiap bulan dapat mencapai 

1,25 masalah per bulannya, dengan total stop time 

2012 adalah 18,35 Hours. Sedangkan total stop time  
pada tahun 2013 ( Januari dan Februari 2013 ) adalah 

7,25 Hours. Dan hasil sesudah dimodifikasi 
memakai floating joint total stop time sejak bulan 

Maret sampai dengan Agustus 2013 adalah 

3,25Hours ( selama enam bulan ). 
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