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ABSTRAK 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan. Penelitian ini dilakukan pada 

bagian lini produksi line 1 yang menganalisis tingkat efektivitas pada mesin packing area line 1. OVERALL EQUIPMENT 

EFFECTIVENESS (OEE) merupakan metode untuk mengukur tingkat keefektivan suatu proses produksi. OEE mempunyai tiga 

faktor perhitungan yaitu Availability , Performance efficiency dan Quality Rate.  

Hasil perhitungan losses yang terjadi dilakukan dengan metode analisis Six Big Losses sebagai dasar rekomendasi 

perbaikan dengan pendekatan 8 pilar TPM untuk meningkatkan efektivitas perawatan dan  peralatan produksi. Dari hasil 

penelitian diketahui nilai OEE berada dibawah nilai 85%, standar JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance).  

Nilai OEE pada periode Januari sampai dengan Juni 2016 pada mesin packing area Line 1 adalah 83,45 %. Hasil 

analisis six Big Losses diketahui losses yang mempengaruhi rendahnya nilai OEE adalah spees losses. Sehingga tindakan 

perbaikan adalah dengan mengurangi tingkat speed losses pada area packing line 1. 

 
Kata kunci : Efektivitas,  Overall Equipment Effectiveness (OEE), Six Big Losses, TPM 

 



 

 

1.Pendahuluan 

1.1 Latar belakang masalah 

Didalam sebuah industri manufaktur yang  kegiatan 

utamanya adalah mengubah bahan baku, komponen, atau 

bagian lainnya menjadi barang jadi yang memenuhi standar 

spesifikasi atau hingga mempunyai nilai tambah, terutama 

yang dilakukan secara mekanis dengan mesin atau peralatan. 

Didalam aktifitasnya mesin atau peralatan produksi akan 

selalu beroperasi yang lambat laun akan membuat mesin atau 

peralatan produksi berkurang efektivitasnya. Kendala mesin 

dan fasilitas produksi merupakan salah satu aspek yang dapat 

mempengaruhi kelancaran proses produksi serta produk yang 

dihasilkan. Penggunaan mesin dan peralatan produksi yang 

efektif dapat menunjang dan menentukan mutu produk yang 

dihasilkan. Dengan demikian dibutuhkan pemeliharaan 

mesin atau peralatan dari kondisi kerusakan (breakdown) 

dengan suatu sistem pemeliharaan atau perawatan yang baik 

dan tepat sehingga dapat mengurangi kerusakan pada mesin 

atau peralatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

kerugian. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, area yang 

sering mengalami masalah atau gangguan pada mesin atau 

peralatan adalah pada proses akhir produksi yaitu proses 

pengemasan. Dalam proses pengemasan, perusahaan ini 

menggunakan mesin packing horizontal untuk setiap 

pengemasan produknya, dimana area packing ini merupakan 

area yang paling riskan membuat cacat atau kerusakan pada 

produk. Sehingga mesin packing tersebut memiliki peranan 

penting dalam proses produksi.  

Dari hasil dokumentasi laporan kerusakan mesin, 

ditemukan adanya indikasi waktu downtime  pada  area 

packing line 1 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.  

        Tabel 1.1 Data Downtime Mesin Januari – Juni 2018 

 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apa saja yang menyebabkan menurunnya 

efektivitas mesin produksi pada area packing line 1? 

2. Bagaimana analisis perbaikan yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas mesin atau 

peralatan produksi pada area packing line 1? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui penyebab menurunnya 

efektivitas mesin produksi area packing line 1. 

2. Untuk menganalisis usulan perbaikan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan efektifvitas mesin 

atau peralatan produksi pada area packing line 1. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui penyebab menurunnya 

efektivitas mesin produksi area packing line 1. 

2. Untuk menganalisis usulan perbaikan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan efektifvitas mesin 

atau peralatan produksi pada area packing line 1. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Perawatan (Maintenance) 

Dalam bahasa Indonesia istilah maintenance 

seringkali diterjemahkan sebagai perawatan atau 

pemeliharaan. Perawatan atau pemeliharaan  adalah konsep 

dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau 

mempertahankan kualitas fasilitas/mesin agar dapat 

berfungsi dengan baik seperti kondisi pada awalnya.  

Menurut Jay Heize dan Barry Render , (2001) dalam 

bukunya “operation managemen” pemeliharaan adalah : 

“activities insolved in keeping a system’s equipment in 

working order”. Artinya  : pemeliharaan adalah segala 

kegiatan yang didalamanya adalah untuk menjaga sistem 

peralatan agar bekerja dengan baik. Menurut M.S Sehwarat 

dan J.S Narang, (2001) dalam bukunya Production 

Management “pemeliharan (maintenance) adalah sebuah 

pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga 

atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan 

standar ( sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).” 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegitan pemeliharaan dilakukan untuk merawat 

ataupun memperbaki peralatanperusahaan agar dapat 

melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan pesanan atau target yang direncanakan dengan hasil 

produk yang berkualitas.  

2.2 Total Productive Maintenance (TPM) 

Total Productive Maintenance (TPM) adalah suatu 

konsep program tentang pemeliharaan yang melibatkan 

seluruh pekerja melalui aktivitas grup kecil (Nakajima :1988). 

Lebih lanjut Roberts (1997) mengatakan “bahwa Total 

Productive Maintenance (TPM) adalah suatu program 

pemeliharaan yang melibatkan suatu gambaran konsep untuk 

pemeliharaan peralatan dan perusahaan dengan tujuan untuk 

meningkatkan produktivitas serta pada wakt yang sama dapat 

meningkatkan kepuasa kerja dan moril karyawan”.  

Total Productive Maintenance (TPM) meliputi 

beberapa hal seperti komitmen total terhadap program oleh 

kalangan manajemen puncak, pemberian wewenang yang 

lebih luas kepada pekerja untuk melakukan tindakan korektif, 

dan merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu relatif 

lama untuk pelaksanaannya serta prosesnya berlangsung 

secara kontinyu. 

 

2.3 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Overall equipment Effectiveness (OEE) adalah cara 

untuk memantau dan meningkatkan efisiensi proses 

manufaktur. Pegukuran OEE juga biasnya digunakan sebagai 

indikator kinerja utama Key Performance Indikator (KPI) 



 

 

dalan implementasi learn manufacturing untuk memberukan 

indikator keberhasilan. 

Dalam prakteknya bagaimanapun OEE dihitung 

dari tiga faktor : 

Rumus Overall Equipment Effectiveness : 

Availability (%) x Performance Eficiency (%)  x  Quality rate (%) 

1. Availability  

Availability merupakan suatu rasio yang 

menggambarkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk 

kegiatan operasi mesin atau peralatan. Availability 

dipengaruhi oleh 2 (dua) komponen, yaitu equipment 

Failure dan Set up and Adjustment Losses. 

Av  =
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒−𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100 % 

Keterangan : 

Loading time      :  Availabe time – Planned Downtime 

Downtime        :  Lama trouble mesin + Set up Mesin 

Operating Time :  Loading time – Downtime 

2. Performance Efficiency 

Performance Efficiency merupakan ratio  yang 

mengambarkan kempampuan dari peralatan dalam 

menghasilkan barang. Performance efficiency memiliki 

2 (dua) komponen, yaitu idling and minnor stoppage 

losses dan reduce speed. 

PE =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡−𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
 x 100% 

Keterangan : 

Process amount : Banyak produk yang dihasilkan 

Ideal cycle time : Waktu siklus ideal 

Operating time : operating time – Downtime 

3. Quality Rate 

Qualiy rate merupakan suatu rasio yang 

menggambarkan kemampuan peralatan dalam 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. 

Quality rate didukung oleh 2 (dua) komponen, yaitu 

defect in process dan reduce yield. 

 

QR =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡−𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡
 x 100% 

Keterangan :  

Defect amount  :  Produk yang cacat atau tidak 

sesuai dengan standar. 

 

OEE sendiri mempunyai standar nilai yang harus dipenuhi, 

berikut adalah standar  nilai OEE. 

OEE Faktor Kondisi Ideal 

Avaiability 90% 

Performance Efficiency 95% 

Quality Rate 99% 

OEE 85% 

Tabel 2.1 World Class OEE ( sumber : Nakajima  (1988) ) 

2.4 Six Big Losses 

 

Menurut Nakajima (1988), terdapat 6 kerugian besar 

yang menyebabkan rendahnya kinerja perlatan. Keenam 

kerugian tersebut, atau sering disebut Six Big Losses yang 

terdiri dari : 
 

1. Equipment Failure,  (kerugian akibat kerusakan 

peralatan/mesin). 

2. Set up and adjustment losses, ( Kerugian penyetelan 

dan penyesuaian) 

3. Idle and minnor Stoppage (kerugian akibat 

menganggur dan penghentian mesin). 

4. Reduced speed, ( Kerugian akibat kecepatan operasi 

rendah). 

5. Defect in process , (kerugian cacat produk dalam 

proses). 

6. Reduced Yield , ( kerugian akibat hasil yang rendah). 

Secara garis besar keenam kerugian dalam identifikasi 

tersebut dapat dipetakan menjadi kedalam beberapa 

klasifikasi waktu pemesinan antara lain waktu operasi yang 

bernilai tambah (valuable operating time),  waktu operasi 

bersih (net operating time), waktu operasi (operating time), 

dan  waktu proses (loading time) sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1  OEE  Six Big Looses (Nakajima 1988) 

 
1. Downtime losses 

Downtime adalah waktu yang terbuang, dimana proses 

produksi tidak berjalan yang biasanya diakibatkan oleh 

kerusakan mesin. 

a. Equipment Failure Losses 

Merupakan kerugian yang diakibatkan oleh 

kerusaka mesin dan peralatan. 

 

Equipment Failure  =  
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
  x 100% 

 

b. Setup and Adjusment Losses 

Merupakan kerugian yang terjadi karena setelah 

setup dilakukan, peralatan atau mesin mengalami 

kerusakan dan dikarenakan adanya waktu yang 

tercuri waktu setup  yang lama. 

 

           Setup Losses = 
𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
  x 100% 

2. Speed Losses 



 

 

Speed Losses adalah suatu keadaaan dimana kecepatan 

proses produksi terganggu, sehingga produksi tidak 

mencapai tingkat yang diharapkan. 

 

a. Idle and Minor Stoppage Losses 

Merupakan kerugian yang diakibatkan oleh mesin 

berhenti sesaat. 

 

Idle and Minor = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
  x 100% 

b. Reduced Speed Losses 

Merupakan kerugian yan terjadi akibat penuruna 

kecepatan mesin sehingga mesin tidak dapat 

beroperasi dengan maksimal. 

 

RS = 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒−(𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑥 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡) 

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
x100% 

 

3. Quality Losses 

Quality Losses adalah suatu keadaan dimana produk 

yang dihasilkan tida sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

 

a.    Defect Losses 

Kerugian dikarenakan Produk hasil Produksi 

dimana produk tersebut memiliki kekuangan setelah 

keluar dari proses produksi. 

 

Defect  = 
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
  x 100% 

 

b.    Reduced Yield 

Kerugian  pada awal waktu proses produksi hingga 

mencapai pada kondisi stabil. 

 

RY = 
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
  x 100% 

 

 

 

2.5 Cause Effect Diagram 

Secara umum Cause Effect Diagram adalah sebuah 

gambaran grafis yang menampilkan data mengenai faktor 

penyebab dari kegagalan atau ketidak sesuaian, hingga 

menganalisis ke sub paling dalam dari faktor penyebab 

timbulnya masalah. Dampak dari kegagalan akan ditulis pada 

bagian kanan dari kepala ikan, sedangkan faktor penyebab 

kegagalan dapat dituliskan pada bagian tubuh dari ikan 

(gambar 2.2 adalah model dari Cause Effect Diagram) 

.

 
 

Gambar 2.2 Model Cause Effect Diagram 

2.6 Pareto Diagram 

Vilfredo Federico Damaso Pareto,lahir pada 15 juli 

1848 di Paris, Perancis adalah seorang yang mengemukakan 

pareto yang menyatakan bahwa 80% berasal atau dihasilkan 

oleh 20% penyebab. Pareto kemudian megembangkan 

sebuah diagram untuk memetakan faktor-faktor penyebab 

dari sebuah masalah, kemudian pemecahan masalah haruslah 

berfokus atau memprioritaskan 80% penyebab 

mayoritas/dominan terlebih dahulu. 

 

 
Gambar 2.3 Pareto Diagram 

 

2.7 Why – Why Analisis 

Metode ini mengharuskan kita untuk 

mempertanyakan penyebab dari penyebab suatu masalah. 

Ketika kita menghadapi suatu masalah, cobalah bertanya why 

untuk mencari sumber penyebabnya. 
 

 
 

Gambar 2.4 Why – Why analisis 

 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi  

Pengamatan dilakukan pada proses produksi area 

packing line 1. 

2. Dokumentasi  

Data dokumentasi yang diambil adalah data jam 

kerja, data hasil produksi, data setup mesin, dan data 

kerusakan mesin. 

3.2 Metode Analisis Data 

       Didalam menganalisis data ada beberapa metode yang 

digunakan:  

1. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Perhitungan OEE dikakukan untuk mendapatkan nilai 

keefektivitasan mesin atau peralatan dengan menghitung 

Availability, Performance Efficiency, dan Rate of Quality 

dari setiap mesin yang akan dianalisis. 



 

 

2. Analisis Six Big Losses 

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penurunan efektivitas mesin 

atau peralatan. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Nilai Overall Equpment Effectivenes (OEE) 

 1.  Availability Rate 

Didapatkan untuk nilai Availability rate  Januari – Juni 

2018 adalah sebagai berikut : 

 

          Tabel 4.1 Availability Rate Januari – Juni 2018 

2. Performance Efficiency 

Didapatkan untuk nilai Performance Efficiency  Januari 

– Juni 2018 adalah sebagai berikut : 

 

 Tabel 4.2 Performance Efficiency Januari – Juni 2018 

3. Quality Rate 

Didapatkan untuk nilai Quality Rate  Januari – Juni 2018 

adalah sebagai berikut : 

 

     Tabel 4.3 Quality Rate Januari – Juni 2018 

 

 

4. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

 

            Tabel 4.4 OEE Januari – Juni 2019 

Rata- 

rata 

OEE 

Januari 

– Juni 

2016 

Availabilit

y 

Performanc

e Efficiency 

Qualit

y Rate 
OEE 

90,54% 93,09% 
99,01

% 
83,45

% 

                    

Tabel 4.5 Rata – rata OEE 

Diperoleh untuk Nilai OEE periode Januari – Juni 

2018 masih dibawah standar  yaitu 83,45 %, dan jika dilihat 

dari tabel diatas, faktor  yang  mempengaruhi adalah 

performance Efficiency. Untuk mengetahui lebih jelas faktor 

yang berpengaruh pada nilai OEE adalah dengan menghitung 

Six Big Losses dari OEE. 

4.2 Hasil Analisis Six Big Losses 

Untuk mengetahui Six Big Losses yang mempengaruhi 

efektivitas mesin maka harus dilakukan perhitugan 

kehilangan waktu  dari masing-masing faktor dalam Six Big 

Losses. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel  4.6. 

 

 Tabel 4.6 Presentase Six Big Losses 

 

 

Gambar 4.1  Pareto Chart Six Big Losses 



 

 

Dari diagram pareto di atas 80% persentasi yang 

tertinggi penyebab loss time tertinggi adalah Reduced Speed 

yaitu sebesar 38,15%, Dari sini terlihat bahwa faktor reduced 

speed yang paling berpengaruh menimbulkan terjadinya lost 

time pada di area produksi line 1. Reduced Speed sangat 

berpengaruh pada Performance Eficiency, karena 

performance Efficiency terbentuk dari 2 (dua) komponen 

yaitu Idling and minor stoppage losses dan reduced speed.  

4.3 Analisis Sebab Akibat 

Dari hasil analisis perhitungan nilai OEE dan six big 

losses, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh 

pada OEE yaitu Performnace efficiency, dan faktor yang 

mempengaruh performance Efficiency adalah Reduced Speed  

losses dan Idling and minor stoppage losses. Kedua losses 

tersebut merupakan bagian dari Performance Efficiency,  

yang termasuk dalam kategori speed losses. Speed Losses 

yang mengakibatkan kehilangan waktu dan penurunan 

kecepatan mesin atau perlatan dalam melakukan proses 

produksi, sehingga mengakibatkan  lost time dan hal tersebut 

dapat mempengaruhi produktivitas yang berpengaruh 

terhadap nilai Performance Efficiency sehingga mengurangi 

output produksi dihasilkan. Untuk itu usaha mengurangi 

terjadi nya Speed Losses akan dilakukan menggunakan cause 

efect diagram atau diagaram sebab akibat.  

 

Gambar 4.2 Cause Effect Diagram 

Beberapa faktor telah didapatkan , langkah selanjutnya 

adalah menyelesaikan masalah dengan cara mencari akar 

permasalahan. Untuk mengungkap akaar permasalahan bisa 

dengan menggunakan why why analisis, yaitu sebuah teknik 

yang sederhana dan praktis namun sangat efektif untuk 

mengungkap akar dari suatu permasalahan. 

 

Tabel 4.7  why – why analisis 

Dari hasil identifikasi yang dilakukan, telah ditemukan akar 

masalah penyebab terjadinya penurunan kecapatan mesin, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Manusia 

Kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan mesin, 

dapat menyebabkan kurang tepatnya penanganan atau 

pengaturan yang seharussnya dilakukan. Hal ini 

dikarenakan faktor kejenuhan yang membuat motivasi 

kerja menjadi rendah. 

 

2. Metode 

Set-up mesin yang tidak standar, dikarenakan tidak 

adanya acuan untuk set-up mesin yang disebabkan oleh 

tidak adanya evaluasi dari masing-masing operator pada 

setiap pergantian shift.  Set-up mesin yang tidak standar  

mengakibatkan set-up hanya seadanya saja, yang penting 

mesin tetap berjalan. 

 

3. Mesin 

Kecepatan mesin yang melambat atau berkurang, 

dikarenakan karena perawatan yang kurang maksimal 

yang membuat komponen mesin tidak dapat berfungsi 

normal dan dipaksakan untuk tetap bekerja sehingga 

peluang mesin tersebut mengalami kerusakan menjadi 

lebih tinggi. 

 

4.4 Usulan Perbaikan 

Adapun untuk usulan perbaikan atau penyelesaian 

masalah yang dapat dilakukan adalah : 

 

a. Langkah Perbaikan terhadap faktor manusia atau tenaga 

kerja 

 Memberikan pelatihan yang lebih efektif kepada para 

pegawai guna meningkatkan keterampilan pekerja 

secara berkelanjutan sehingga akan tercapai sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

 Memantau atau melakukan pengawasan kepada 

pegawai untuk melihat bagaimana pegawai 

menunjukan sikapnya dan untuk mangetahui sejauh 

mana keterampilan yang mereka miliki. 

 Memberikan penghargaan atau rewards  kepada 

pegawai yang kreatif dan memiliki kinerja yang 

baik,agar menjadi motivasi tersediri untuk pegawai 

yang lain. Serta memberikan sanksi yang tegas bagi 

para pegawai yang melakukan ketidak disiplinan. 

b. Langkah perbaikan terhadap faktor metode 

 Diperlukan adanya standar operasional prosedur 

tentang langkah-langkah penyetingan mesin. 

 Setiap akhir shift pegawai dari shift sebelumnya  

memberikan report kepada pegawai shift selanjutnya 

mengenai kendala atau masalah yang terjadi pada 

mesin atau peralatan dan cara mengatasinya. 

 

c. Langkah perbaikan terhadap faktor Mesin atau peralatan 

 Meningkatkan preventive maintenance guna menjaga 

kondisi mesin agar tetap dalam kondisi yang optimal, 

dan mesin tetap terawat dengan baik. 

 Perlunya penggantian komponen yang sudah tua 

untuk meningkatkan produktifitas. 

 Adanya pengecekan mesin secara berkala agar  

komponen yang sudah tidak dapat berfungsi dengan 



 

 

normal dapat diidentifikasi dan bisa dilakukan 

penggantian komponen. 

 Perlunya penerapan autonomous maintenance sesuai 

dengan prinsip TPM. 

 Memberikan pelatihan mengenai perawatan mesin 

kepada operator mesin sebagai salah satu langkah 

penerapan autonomous maintenanace. 

 Membuat langkah –langkah troubleshooting pada 

mesin packing. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 

terhadap nilai Overall Equipment Effectivenes dan six big 

losses yang dilakukan pada mesin atau peralatan area 

produksi packing line 1, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Penyebab menurunnya efektivitas mesin produksi 

area packing line 1 pada penelitian ini adalah faktor 

reduced speed dan iddilng and minor stoppage 

losses yang merupakan penyumbang terbesar dari 6 

(enam) kehilangan atau kerugian terbesar (six big 

losses). dengan persentase reduced Speed 38,15% 

dan idling and minor stopagge losses  29,79 %.  

2. usulan perbaikan atau penyelesaian masalah  yang 

dapat dilakukan antara lain dengan membentuk 

sumberdaya manusia agar lebih bekembang, 

memperbaiki dan meningkatkan sistem perawatan 

mesin yang sudah ada, dan menerapkan autonomous 

maintenance. 
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