
 ANALISIS PROSES PRODUKSI SERAT BUATAN (POLYESTER STAPEL 

FIBER)MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS 

(OEE) UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS  

 

OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) merupakan metode untuk mengukur tingkat 

keefektifan suatu proses produksi. OEE mempunyai tiga faktor perhitungan yaitu Availability , Performance 

efficiency dan Quality efficlency. Penelitian ini mengukur tingkat produktifitas pada proses produksi serat buatan 

PSF (POLYERSTER STAPEL FIBER) dalam tiga bulan terakhir, dilanjutkan dengan mengganalisis faktor 

penyebab masalah dengan menggunakan pareto, dan mencari akar penyebab masalah tersebut dengan 

menggunakan Cause Effect Diagram. Dari nilai OEE yang di diperoleh pada kedua lini area produksi, area 

fiberline mempunyai nilai OEE terendah dengan nilai 74,19 % untuk line satu dan 76,75 % untuk line dua , yang 

di bawah nilai standar OEE sebesar > 85 %, selanjutnya faktor yang sangat berpengaruh pada nilai OEE tersebut 

adalah nilai Availability yaitu 87,95 % untuk fiberline line 1 dan 88,70 % line 2, sementara untuk nilai  

Performance efficiency fiberline line 1 87,49 % dan line 2 89,17 %. setelah di analisis di temukan bahwa tingginya 

jam henti mesin pada area fiberline sebagai penyebab turunnya produktivitas pada PSF, Sehingga tindakan yang 

dilakukan adalah untuk mengurangi jam henti mesin pada area fiberline. 

Kata Kunci : Produktivitas, OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE), Diagram Pareto dan Cause 

Effect Diagram  

 

I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

Saat ini pada era persaingan industri yang 

semakin global serta perkembangan teknologi yang 

sangat pesat, industri-industri terus berusaha untuk 

meningkatkan produktifitas, dan kualitas produk yang 

dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi 

keinginan konsumen secara global, agar perusahaan 

dapat bersaing dengan perusahaan yang bergerak 

dibidang yang sama. Oleh karenanya pemborosan 

waktu, Waste yang dihasilkan pada saat produksi dan 

faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya proses 

produksi harus diminimalkan dan bila perlu harus 

dihindari. Untuk mengurangi masalah tadi, maka 

sebuah perusahaan harus melakukan proses produksi 

yang efektif dan efisien. 

Objek dalam penelitian ini adalah salah satu 

produsen petrokimia terkemuka di dunia dan produsen 

global terkemuka benang wol. Dari data yang di ambil 

pada tahun 2017  memiliki kapasitas 300,000 ton yang 

terdiri dari PET dan serat buatan polyester dengan, 

menggunakan teknologi dari Jerman dan Jepang. 

Masalah yang muncul terjadi pada proses produksi, 

beberapa bulan ini antara bulan oktober hingga 

desember terjadi masalah tingginya jam henti mesin 

sehingga berpengaruh pada menurunnya produktivitas 

di departemen PSF, pada bulan oktober tercatat jumlah 

produksi sebesar 13561,4 ton, nopember sebesar 

13294.5 ton dan desember sebesar 1344,1, jumlah 

tersebut belum optimal bila dilihat dari kapasitas yang 

dimiliki departemen PSF yang dapat menghasilkan 

produk Stapel fiber sebesar 13600 ton lebih perbulan 

nya,  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 1. Apa saja masalah yang terjadi pada area  produksi 

di departemen PSF ? 

 2. Bagaimana analisis menangani masalah yang 

terjadi pada proses produksi  (menurunnya 

produktivitas) di departemen PSF ?  

 3. Bagaimana usulan perbaikan pada proses  produksi 

serat buatan polyester stapel fiber (PSF)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui waste yang terjadi pada proses 

produksi di departemen PSF. 

 

2. Untuk menganalisis cara penanganan masalah 

yang terjadi pada proses produksi di departemen 

PSF. 

 3. Untuk memberikan usulan perbaikan untuk peningkatan 

produktivitas di departemen PSF.  



 

1.4 Manfaat Penelitian   

1. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang sudah begitu pesat. 

2.  Dengan menggunakan motode yang digunakan dalam 

penelitian ini , diharapkan mampu memecahkan masalah 

yang terjadi diperusahaan  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Produktivitas  

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan 

antara hasil keluaran dengan masukan. Produktivitas juga 

diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi 

barang-barang atau jasa-jasa. Pengertian mengenai 

produktivitas dapat dikelompokan menjadi tiga menurut 

Doktrin Olso dikutip Yuliastuti Ramadhani (2011) yaitu :  

a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas 

tidak lain ialah ratio dari pada apa yang dihasilkan 

(output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang 

dipergunakan (input) 

b. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental 

yang selalu mempunyai pendangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini lebih baik dari pada kemarin dan hari 

esok lebih baik dari hari ini.  

c. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi 

dari tiga factor esensi, yakini termasuk penggunaan 

pengetahuan dan teknologi secara riset, manajemen dan 

tenaga kerja.  

Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat 

universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih 

banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, 

dengan mengunakan sumber-sumber rill yang makin 

sedikit. Maka dapat dikatakan bahawa produktivitas 

berkaitan dangan efisiensi penggunaan input dalam 

memproduksi output (barang/jasa). Menurut Sritomo 

Wignjosoebroto dikutip Yuliastuti Ramadhani (2011) 

pada hakikatnya produktivitas kerja akan banyak 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu:  

a. Faktor teknis, yaitu berhubungan dangan pemakaian dan 

penerapan fasilitas produksi secara lebih baik, penerapan 

metode kerja yang lebih efektif serta efisien dan 

pengunaan bahan baku yang lebih ekonomis.  

b. Faktor manusia yaitu faktor yang mempunyai pengaruh 

terhadap usaha-usaha yang dilakukan manusia di dalam 

menyelesaikan perkerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya. Disini hal pokok penentu adalah 

motivasi kerja yang memerlukan pendorong ke arah 

kemajuan dan peningkatan perstasi kerja seseorang.  

Batasan mengenai produktivitas bisa dilihat dari 

berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan masing-

masing organisasi (misalnya, untuk profit atau coustemer 

satisfaction), juga tergantung pada bentuk organisasi itu 

sendiri (misalnya, organisasi publik versus organisasi swasta, 

organisasi bisnis versus organisasi sosial dan organisasi 

keagamaan). Secara umum, pengertian produktivitas 

dikemukakan orang dengan menunjukan rasio output  

terhadap input. Input ini dapat mencakup biaya produksi dan 

peralatan. Sedangkan output bisa terdiri dari penjualan, 

pendapatan, market share, dan kerusakan. Konsep siklus 

produktivitas terdiri dari empat tahapan utama untuk 

digunakan dalam peningkatan produktivitas terus-menerus. 

Choirudin dikutip Yuliastuti Ramadhani (2011) yaitu;  

a. Pengukuran Produktivitas  

b. Evaluasi Produktivitas  

c. Perencanaan Produktivitas  

d. Peningkatan Produktivitas  

Konsep siklus produktivitas ini ditunjukan sebagai dalam 

gambar berikut:  

 

 

Gambar 1 Siklus Produktivitas Choirudin  dikutip 

Yuliastuti Ramadhani (2011) 

Suatu organisasi perusaaan perlu mengetahui pada 

produktivitas mana perusahaan itu beroprasi, agar dapat 

membandingkan dengan produktivitas standart yang telah 

ditetapkan manajemen, mengukur tingkat perbaikan 

produktivitas dari waktu ke waktu, dan membandingkan 

dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan 

produk serupa. Hal ini menjadi penting agar perusahaan 

dapat meningkat daya saing dari produk yang dihasilkannya 

di pasar global yang amat kompetitif.  

 Manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu 

organisasi perusahaan, antara lain; 

a. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber 

dayanya, agar dapat meningkatkan produktivitas 

tersebut dari tahun ketahun melalui efisiensi penggunaan 

sumber-sumber daya itu.  

b. Untuk mengetahui kesenjangan produktivitas antara 

produktivitas yang direncanakan dan tingkat 

produktivitas yang diukur agar dapat menyusun strategi 

tindakan efektif dan kompetitif berdasarkan identifikasi 

masalah-masalah, perubahan-perubahan yang terjadi 

jangka pendek dan jaka panjang.  

c.  Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi 

informasi yang bermanfaat dalam membandingkan 

tingkat produktivitas diantara organisasi perusaan dalam 

membandingkan tingkat produktivitas diantara 

organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta untuk 

informasi produktivitas industri pada skala nasional 

maupun global.  



d. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu 

pengukuran dapat menjadi informasi yang berguna 

untuk merencanakan tingkat keuntungan dari perusahaan 

itu, motivasi kerja perundingan besar tenaga dan 

mengevaluasi.  

2.2 Total Productive Maintenance (TPM)  

Menurut Nakajima dikutip Sariyuda (2016) Vice 

Chairman of the Japan Institute of Plant Mintenance 

mendifinisikan “ TPM sebagai suatu pendekatan yang 

inovatif dalam maintenance dengan cara mengoptimasi 

keefektifan peralatan, mengurangi menghilangkan kerusakan 

mendadak (breakdown), dan melakukan autonomous 

operator maintenance.” 

TPM sebagai suatu pendekatan yang inovatif dalam 

maintenance dengan cara mengoptimasi keefektifan peralatan 

serta mengurangi/menghalangi kerusakan mendadak 

(Breakdown) dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu 

menurut Siiichi Nakajima  dikutip Fredo Karismawan (2015). 

Dengan kata lain Total Productive sering  didefinisikan 

sebagai productive maintenance yang dilaksanakan oleh 

seluruh pegawai. didasarkan pada prinsip bahwa peningkatan 

kemampuan peralatan harus melibatkan setiap orang di dalam 

organisasi, dari lapisan sampai manajemen puncak. 

Definisi Total Productive Maintenance (TPM) adalah “is 

maintenance activities that are productive and implemented 

by all employess”.  Wireman dikutip Badik Yuda Asgara 

(2014). Jadi TPM merupakan suatu aktivitas perawatan yang 

produktif serta diimpelmentasikan oleh seluruh lapisan 

karyawan pada suatu prusahaan atau organisasi.  

Secara menyeluruh definisi Total Productive 

Maintenance menurut Nakajima 1988 mencakup lima elemen 

berikut:  

1. TPM bertujuan untuk menciptakan suatu sistem    

preventive maintenance (PM) untuk memperpanjang 

umur penggunaan mesin peralatan.  

2. TPM memaksimalkan efektifitas mesin peralatan secara 

keseluruhan (over effecttiveness).  

3. TPM dapat diterapkan dalam berbagai departemen 

(seperti engineering, bagian produksi, bagian 

maintenance) 

4. PM melibatkan semua orang /karyawan mulai dari 

manajemen tertinggi hingga para operator/karyawan 

lantai pabrik.  

5. TPM merupakan pengembangan dari sistem 

maintenance berdasarkan PM melalui manajemen 

motivasi : Autonomous Smail Group Activities.   

2.3 Perhitungan Six Big Losse  

Proses produksi tentunya mempunyai losses yang 

mempengaruhi keberhasilannya, losses tersebut menurut 

Nakajima dikutip Sariyuda (2016). Ada enam kerugian 

peralatan yang menyebabkan rendahnya kinerja dari mesin 

dan peralatan, keenam kerugian tersebut dikenal dengan Six 

Big Losse yang digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :  

1. Downtime Losses  

Jika output produksinya nol dan sistem tidak memproduksi 

apapun, segmen waktu yang tidak berguna dinamakan 

downtime losses. Downtime losses terdiri dari :  

 

a. Breakdown losses, kerugian ini terjadi dikarenakan 

peralatan mengalami kerusakan,  tidak dapat digunakan 

dan memerlukan perbaikan atau penggantian. Kerugian 

ini diukur dengan seberapa lama waktu selama 

mengalami kerusakan hingga selesai diperbaiki.  

 

𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒 

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑖𝑛𝑔 
= 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑥 100% 

 

b. Set-up and adjustment time, kerugian ini diakibatkan 

perubahan kondisi operasi,  

𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒 

𝑆𝑒𝑡 𝑢𝑝 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑖𝑛𝑔
= 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑥 100 % 

2.  Speed Losses  

Ketika output lebih kecil dibandingkan output pada 

kecepatan referensi, kondisi ini dinamakan speed losses. Pada 

speed losses belum dipertimbangkan mengenai output yang 

sesuai dengan spesifikasi kualitas. Kerugian ini dapat berupa:  

a. Idling and minor stoppages losses, merupakan kerugian 

yang disebabkan oleh berhentinya peralatan karena ada 

permasalahan sementara, seperti mesin terputus-putus 

(halting), macet (jamming) serta mesin menganggur 

(idling).  

  

=  
𝑁𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 𝑥 100% 

 

b. Reduce speed losses, yaitu pengurangan kecepatan 

produksi dari kecepatan. 

desain peralatan tersebut. Pengukuran kerugian ini 

dengan membandingkan kapasitas ideal dengan beban 

kerja aktual.  

𝑅𝑢𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠.  

 

=  ((Operation time-Ideal cycel time x Processed 

amount))/(Loding time)  x 100 %  

 

3. Defect or quality losses  

Jika ouput produksi yang dihasilkan tidak memenuhi 

spesifikasi kualitas maka disebut quality lossess, yang terdiri 

dari dua hal berikut:  

a. Reduced Yield lossess, terjadi dikarenakan bahan baku 

terbuang. Kerugian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

kerugian bahan baku akibat desain produk dan metode 

manufakturing serta kerugian penyesuaian karena cacat 

kualitas produk yang diproduksi pada awal proses 

produksi dan saat terjadi pergantian.   



𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 % =  (Ideal cycle time x Defect amound 

during setting )/(Loding time)  x 100 

b. Quality defect (process defect), kerugian ini terjadi 

karena terjadi kecacatan produk selama produksi. 

Produk yang tidak sesuai spesifikasi perlu dirework atau 

dibuat scrap.  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡. =  (Ideal cycle time x Defect 

amountduring production )/(Loding time )  x 100 

2.4 Overall Equipment Effectiveness (OEE)  

OEE merupakan nilai yang dinyatakan sebagai rasio 

antara output aktual dibagi output maksimum dari peralatan 

pada kondisi kinerja yang terbaik. Nakajima dikutip Sariyuda 

(2016). Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah 

sebuah metode pengukuran dasar untuk pengukuran kinerja. 

Muchiri and pintelon dikutip Fredo Karismawan (2015) 

menyatakan “OEE metrik mendukung manajemen 

pemeliharaan dalam pengukuran peralatan ketersediaan dan 

perancangan tingkatan, yang merupakan fungsi dari yang 

direncanakan dan masing-masing downtime yang tidak 

direncanakan” sedangkan menurut Dal dikutip Fredo 

Karismawan (2015) telah menyatakan bahwa OEE dapat 

digunakan sebagai standart untuk mengukur kinerja awal dari 

peralatan pabrik secara keseluruhan. Dal telah menggunkan 

OEE untuk menerapkan TPM dan meningkatkan kinerja 

mesin secara individu dengan mengurangi kerugian yang 

bersangkutan dengan peralatan. Hal ini dikarenakan OEE 

mampu menyajikan struktur kerugian dalam format pohon 

(sampai mencapai tingkat akar) bagi mesin produksi. 

Dengan mengunakan sistem yang dapat mengukur dan 

menganalisis OEE, produsen dapat meningkatkan ideal siklus 

waktu, adalah waktu siklus minimum bahwa proses dapat 

diharapkan untuk mencapai dalam optimal kinerja peralatan, 

prosedur operasi, dan proses pemeliharaan. Berikut ini adalah 

enam katagori kerugian produktivitas yang hampir universal 

berpengalaman di bidang manufaktur: (Ir.Mukhril,MT 2014) 

 

1. Kerusakan  

2. Setup dan Penyesuain  

3. Stop Kecil 

4. Mengurangi Kecepatan  

5. Start-up Rejects  

6. Produksi Stop  

Sebagai alat ukur performa dari suatu sistem 

maintenance, dengan menggunakan metode ini maka dapat 

diketahui ketersedian mesin/peralatan, efisiensi produksi, dan 

kualitas output mesin/peralatan. untuk itu hubungan antara 

ketiga elemen produktifitas tersebut dapat dilihat dibawah ini. 

Borris, dikutip Badik Yuda Asgara (2014) :  

 

OEE % = A x P x Q x 100% 

Dimana :   

A = Avalability (waktu ketersedian mensin ) 

P = Performance effectiveness  

Q = Quality 

 

Availability  

Availability (ketersediaan) mesin/peralatan merupakan 

perbandingan antara waktu operasi (operation time) terhadapa 

waktu persiapan (loding time) dari suatu mesin/peralatan. 

Sehingga untuk melakukan perhitungan Availability 

diperlukan. Boris dikutip Badik Yuda Asgara (2014):  

a. Waktu operasi (operation time). 

b. Waktu persiapan (loding time).  

c. Waktu tidak bekerja (downtime).  

Maka  Availability dapat dihitung sebagai berikut : 

Availability  = (operation time x 100%) / loding time 

= [(loding time – downtime) x 100%] / loding time 

Diamana loding time adalah waktu yang tersedia (total 

Availability time) perhari atau perbulan yang dikurangi 

dengan dengan downtime mesin/peralatan yang direncanakan 

(planned downtime).  

Loading time = total Availability time – planned 

downtime 

Diaman planned downtime adalah jumlah downline 

yang direncanakan dalam rencana produksi, termasuk 

didalamnya terdapat downtime mesin/peralatan untuk 

perawatan. 

Performance efficiency  

Performance efficiency adalah tolak ukur dari efisiensi 

suatu kinerja mesin menjalankan proses produksi. 

Performance efficiency merupakan hasil perkalian dari 

operating speed rate dengan net operating speed. Rumusnya 

sebagai berikut :  

Performance efficiency = Operating speed rate x Net 

operating speed 

Dimana operating speed adalah perbandingan kecepatan 

idel mesin sebenarnya (theoretichal cycle time). dengan 

kecepatan aktual mesin (actual cycle time).  

Operating speed rate = ideal cycle time/actual cycle 

time 

Lalu net operating speed adalah perbandingan jumlah 

prodak yang diproses dengan waktu operasi (operation time), 

dikalikan dengan kecepatan aktual mesin (actual cycle time).  

Net operating speed = (proses amount x actual cycle 

time x100%) / operation time 

Net operating speed berguna untuk menghitung 

menurunnya kecepatan produksi. Tiga faktor yang penting 

untuk menghitung Performance efficiency adalah :  

a. Ideal cycle time (Waktu siklus ideal/waktu standar) 



b. Processed amount (Jumlah produk yang diproses)/  

c. Operation time (waktu proses mesin)  

Maka Performance efficiency dapat dihitung sebagai 

berikut :  

Performance efficiency = (processed amount x ideal 

cycle time x 100%)/operation  

Quality efficlency  

Quality efficlency adalah perbandingan jumlah produk 

yang baik terhadap jumlah produk yang diproses. Jadi Quality 

efficlency merupakan hasil perhitungan dengan faktor berikut. 

( Borris dikutip Badik Yuda Asgara, 2014) : 

a. Processed amount.  

b. Defect amount.   

Maka dapat diketahui rumusnya sebagai berikut :  

Rate of quality efficiency = [(Processed amount - defect 

amount) x 100%] / procssed amount.  

2.5 Pareto Diagram  

Vilfrede Federico Damaso Pareto, seorang ekonom dan 

sosiologi yang lahir pada 15 juli 1848 di paris, Perancis adalah 

orang yang mengemukakan konsep Efisiensi pareto dan 

hukum pareto yang menyatakan bahwa 80% dari akibat 

berasal atau dihasilkan oleh 20% penyebab atau bisa juga 

diterjemahkan dengan 80% hasil usaha adalah buah dari 20% 

usaha yang produktif dan optimal. Dalam sudut pandang yang 

negatif. Hukum pareto juga bisa mengandung makna bahwa 

80% dari kegagalan merupakan tanggung jawab 20% 

penyebab, atau 80% produk yang cacat disebabkan 20% 

faktor dari keseluruhan produksi. Pareto kemudian 

mengembangkan sebuah diagram untuk memetakan faktor-

faktor penyebab dari sebuah masalah, kemudian pemecahan 

masalah haruslah berfokus atau memprioritaskan 80% 

penyebab mayoritas/dominan terlebih dahulu. (Hendy 

Tannady 2015)  

 

 
Gambar 2 Diagram Pareto  

 

 

2.6 Cause Effect Diagram   

 Cause Effect Diagram atau Diagram Sebat Akibat 

dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Kaoru Ishikawa. 

Kaoru Ishikawa adalah seorang Insinyur Teknik Kimia secara 

umum Cause Effect Diagram adalah sebuah gambar garis 

yang menampilkan data mengenai faktor penyebab dari 

kegagalan atau ketidak sesuaian, hingga menganalisa ke sub 

paling dalam dari faktor penyebab timbulnya masalah. Bentuk 

analisa pada Cause Effect Diagram adalah berupa data yang 

secara dominan dikumpulkan dengan cara subyektif atas 

pengamatan dan analisa yang bisa jadi berasal dari hal-hal 

obyektif atau subyektif dengan mengunakan data kuantitatif 

atau kualitatf. Analisa yang dibangun haruslah berasal dari 

pengamat-pengamat atau orang yang kompeten pada area 

yang dibahas. Faktor penting dari analisa adalah pemimpin 

tim harus mampu membangkitkan ide-ide dan gagasan dari 

setiap anggota tim dalam merumuskan faktor-faktor penyebab 

kegagalan. Brainstorming dan FGD (From Group Discussion) 

dapat dilakukan untuk mengumpulkan ide dan pendapat. 

(Hendy Tannady 2015). 

 
Gambar 3 Diagram Cause Effect Diagram 

 

3. Metodologi Penelitian  

3.1 Identifikasi Masalah 

 Untuk Memecahkan masalah tersebut maka peneliti 

akan Mengidentifikasi Bagaimana Proses produksi serat 

buatan di PT Indorama Polychem Indonesia agar peneliti 

mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menghambat jalannya 

proses produksi di departemen PSF IPCI. 

3.2 Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan 

data yang kemudian akan diolah dalam pengolahan data. 

Tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

permasalhan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah.  

Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai 

cara antara lain:  

1. Mengadakan pengamatan proses secara langsung di    

lapangan pada saat studi lapanagn.  

2. Mencatat hasil atau data daily report yang setiap harinya 

di perbaharui.  

3. Mewawancarai langsung kepada petugas pada area yang 

di teliti.  

 

Adapun data yang dikumpulkan meliputi : 

1. Alur proses produksi, spesifikasi mesin dan layout.  

2. Data report waste perbulannya.  

3. Data report produksi.  

3.3 Perhitungan OEE   



Data yang terkumpul kemudian akan dianalisa dengan 

menggunakan metode OVERALL EQUIPMENT 

EFFECTIVENESS (OEE) yang berkaitan dengan objek yang 

akan di teliti antara lain Avability, Performance effectiveness 

dan Quality.   

3.4 Analisis  

Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan Analisis dengan 

menggunakan Qc Seven Tools agar dapat mengetahui 

penyebab yang mengakibatkan masalah pada saat proses 

produksi 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Proses produksi   

Bahan baku utama untuk membuat serat buatan 

Polyester adalah polymer, polymer merupakan senyawa 

makro molekuler heterokian yang tersusun dari banyak 

gugusan ester karboksilat (-c=0-) sebagai stuktur komponen 

rangkaian. Polymer di buat dengan bahan baku utama PTA 

(purified therepthalat acid). Merupakan hasil samping proses 

pengolahan miyak tanah dan MEG (MonoEtyline Glycol). 

Merupan hasil samping residu /fraksitusi dari proses 

pengolahan minyak bumi.  

 

 
Gambar  4 Flow proses serat buatan Polyester  

 

4.2 Data produksi   

Berikut adalah data monthly report produksi priode 

bulan Oktober hingga Desember 2016. 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Monthly Area Line 1 

 
Tabel 1.2 Monthly Area Line 2 

 
4.3 Perhitungan Avalibility  

Berikut adalah perhitungan Avalibility Rate  

Penyelesaian:  

Waktu Berkerja Mesin = 19 Jam x 60 Menit = 1140 Menit 

Planned Downtime ( Finis Lot Schedule, Mechanicel 

Schedule and Set-Up ) = 60  

Loding Time   =  Waktu bekerja – Planned 

Downtime  

           =  ( 1140 – 60 ) 

   =  1080 Menit  

Operasion Time                 =  Loding Time – Lost Time  

   = ( 1080 – 48 )   

   = 1032 Menit 

Avalibility                           =
Operation Time

Loding Time
 x 100 

 

Avalibility                           =
1080

1140
x 95,56 % 

Setelah dilakukan perhitungan seperti diatas maka 

hasilnya akan dirangkum seperti pada tabel perhitungan 

avalibility rate dibawah ini.  

 

 

 

 

 

Tabel 3 Hasil perhitungan Avalibility  line 1 



 
Tabel 4 Hasil perhitungan Avalibility line 2 

 
4.4 Perhitungan Performance Efficiency  

Berikut adalah perhitumham Performance 

Efficiency. 

Penyelesaian:  

Waktu Berkerja Mesin  = 19 Jam x 60 Menit = 1140 

Menit 

Out put               =  244,8 Ton  

Cycel Time =  4,6 Menit ( Actual Doving Time Baller ) 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
Output x Cycel Time

Waktu Bekerja Mesin
 x 100 

 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦   =
244,8 X 4,6

1140
x 100 %

= 98,78 % 

Setelah dilakukan perhitungan seperti diatas maka 

hasilnya akan dirangkum seperti pada tabel perhitungan 
Performance Efficiency rate dibawah ini. 

Tabel 5 Hasil perhitungan Performance Efficiency line 1 

 

Tabel 5 Hasil perhitungan Performance Efficiency line 2 

 

 

 

 

 

4.5 Perhitungan Rate Of Quality 

Berikut perhitungan Rate Of Quality.  

Penyelesaian :  

Output     =  244,862 Ton  

Prod A Grade   =  242,048 Ton  

Prod B Grade   =  0 Ton  

Prod Nw Grade/Down Grade =  2814,1 Kg  

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑂𝑓 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦                        =  
𝑃𝑟𝑜𝑑 𝐴 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
 𝑥 100  

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑂𝑓 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦                       =  
242048

244862
 𝑥 100 = 98,5 % 

Setelah dilakukan perhitungan seperti diatas maka 

hasilnya akan dirangkum seperti pada tabel perhitungan 

Performance Efficiency rate dibawah ini.  

Tabel 6 Hasil perhitungan Rate Of Quality line 1 

 

Tabel 6 Hasil perhitungan Rate Of Quality line 2 

 

4.6 Analisa Perhitungan Nilai Overall Equipment 

Efectiveness OEE  

Setelah nilai dari ketiga faktor perhitungan 

Avalibility Rate, Performance Efficiency dan Rate Of Quality 

telah diketahui maka nilai Overall Equipment Efectiveness 

(OEE) dapat di ketahui, perhitungan OEE akan mengambil 

dari nilai rata-rata perbulannya dari setiap area lini produksi. 

Berikut hasil Perhitungan Overall Equipment Efectiveness 

(OEE) untuk seluruh area di departemen PSF.   

Penyelesaian :  

OEE   = Avalibility x Efficiency x Rate Of  Quality  

 =  99,29 % x 98,67 % x 98,88 %  

 =  96,87 %  

 

 

Berikut adalah tabel dari perhitungan OEE pada area 

Spinning dan Fiberline Line 1 pada priode bulan Oktober 

sampai bulan Desember.  



Tabel 7 Hasil perhitungan Area Fiberline Line 1  

 

Tabel 8 Hasil perhitungan Area Fiberline Line 2  

 

 

 

Gambar 5 Grafik Nilai Overall Equipment Efectiveness Area 

Fiberline line 1  

 

Gambar 6 Grafik Nilai Overall Equipment Efectiveness Area 

Fiberline line 2 
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