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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Aneka ragam bentuk dan model barang atau jasa kepada konsumen 

yang merupakan bentuk dari  kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Tentu saja hal ini dapat menimbulkan berbagai macam persaingan diantara 

para pengusaha agar hasil produksi ataupun jasanya dapat menjadi produsen 

nomor satu baik di dalam pangsa dalam negeri maupun pangsa luar negeri. 

Tentunya persaingan ini hanya akan dapat dimenangkan oleh para produsen 

yang benar-benar mengerti keinginan serta selera yang diinginkan oleh 

konsumen, selain itu para produsen juga harus mengikuti selera konsumen 

yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan keinginan yang berubah-

ubah, jika para produsen tersebut mampu mengikuti selera pasar yang 

berubah-ubah tentunya persaingan ini bukanlah hal yang sulit dalam 

memenangkan pangsa pasar yang mereka tuju.  

Untuk menunjang terciptanya suatu produk yang berkualitas maka 

diperlukan efektivitas pada mesin-mesin produksi, karena efektivitas mesin 

itu juga sebagai peranan penting dalam menghasilkan produk yang 
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berkualitas. Efektivitas mesin ini juga harus diperhatikan bagi setiap jenis 

perusahaan karena dengan ketidakefektivitasan mesin produksi maka tentu 

saja akan mempengaruhi proses produksi sampai pemasaran hasil produk 

yang sudah jadi. Kualitas produk dan biaya-biaya yang dikeluarkan harus 

seimbang atau lebih kecil daripada hasil penjualan dari produk tersebut.  

Efektivitas mesin merupakan suatu ukuran seberapa jauh target yang 

dapat dicapai oleh mesin baik dalam hal kualitas maupun waktu. Bila 

prosentase target yang dicapai semakin besar, maka tingkat efektivitas mesin 

semakin tinggi, apabila prosentase target yang dicapai semakin kecil maka 

tingkat efektivitas mesin semakin rendah (Rodriquez, 1990:155). 

Untuk meningkatkan efektivitas mesin maka diperlukan pemeliharaan 

dan perbaikan mesin secara rutin. Tentunya dengan adanya pemeliharaan dan 

perbaikan mesin secara berkala dapat menghindari kerusakan mesin yang 

dapat mengganggu kelancaran mesin produksi. Apalagi perusahaan tersebut 

adalah perusahaan besar yang memproduksi berbagai macam jenis produk 

tentunya pengecekan dan pemeliharaan mesin harus dilakukan setiap hari 

untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemacetan mesin. Pemeliharaan 

dan perawatan mesin meliputi pengecekan pembersihan, pelumasan, 

perbaikan atas kerusakan mesin dan penyetelan, penyesuaian atau 

penggantian komponen. Untuk mencapai efektivitas mesin perusahaan harus 

memeriksa pemborosan yang muncul seperti cacat produksi, biaya 
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pemeliharaan yang semakin besar, dan sebagainya. Dengan adanya 

pemeliharaan dan perawatan mesin maka pemborosan=pemborosan dapat 

ditekan semaksimal mungkin. 

PT. Sango Ceramics Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar 

yang berada di Semarang. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis 

keramik seperti tableware ataupun stoneware seperti canister, soup plate, soup 

kembang, creamer kembang, salad plate, dinnerplate, serta berbagai macam 

jenis piring, mug, sauce, coffe, berbagai macam pajangan yang terbuat dari 

bahan keramik, cangkir, mangkuk, dan hasil keramik lainnya. Perusahaan ini 

semua aktivitas produksinya sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih 

dan otomatis (80% dikerjakan oleh mesin). Kriteria produk cacat yang terdapat 

pada PT. Sango Ceramics Indonesia untuk jenis produk tableware adalah : 

1. Hasil proses forming (pembentukan) yang kurang sempurna seperti 

pencetakan bahan baku 

2. Hasil proses firing 1 (pembakaran) yang kurang sempurna 

3. Setelah menjadi white body banyak terdapat keretakan 

4. Setelah produk keramik sudah jadi masih terdapat banyak keretakan bagian 

bawah piring, hama body, piring yang melengkung tidak sempurna, dan 

siwa. 
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Berikut ini adalah data jumlah produksi dan jumlah produk cacat pada 

bagian forming khususnya pada produk asbak tipe 6609 yang diperoleh dari 

data yang dimiliki oleh di PT. Sango Ceramics Indonesia selama 2 periode yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Produk dan Jumlah Produk Cacat Asbak Tipe 6609 Periode 

April-Mei Tahun 2015 Pada PT. Sango Ceramics Indonesia 

Periode Waktu Jumlah 

Produk 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

(%) 

April 

Minggu 1 10.064 849 0,843 

Minggu 2 7.965 549 0,068 

Minggu 3 4.779 422 0,088 

Minggu 4 8-991 1.026 0,114 

Minggu 5 9.495 896 0,094 

Total 41.294 3.742 1,207 

Mei 

Minggu 1 8.086 1.409 0,174 

Minggu 2 7.992 1.323 0,165 

Minggu 3 5.291 458 0,086 

Minggu 4 7.277 855 0,117 

Minggu 5 7.553 1.096 0,145 

Total 36.199 5.141 0.687 

Sumber : Bagian Produksi PT. Sango Ceramics Indonesia 

 

Data diatas menunjukkan jumlah produksi dan jumlah produk cacat 

pada produk Asbak Tipe 6609 PT. Sango Ceramics Indonesia khususnya pada 

Divisi Forming yang dihasilkan pada bulan April dan Mei 2015 dimana pada 

bulan April 2015 PT. Sango Ceramics Indonesia mampu menghasilkan jumlah 
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produk asbak sebesar 41.294 buah dengan jumlah produk cacat 3.742 buah 

(1,3%), sedangkan pada bulan Mei 2015 PT. Sango Ceramics Indonesia 

mampu menghasilkan 36.199 buah produk asbak dengan jumlah produk cacat 

5.141 (0,7%). 

 

Tabel 1.2. 

Data Perbandingan Jumlah Produksi dan Jumlah Produk Cacat Pada Setiap 

Divisi Proses Produksi Asbak Tipe 6609 periode April 2015 pada PT Sango 

Ceramics Indonesia 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Divisi 

Forming Firing I Firing II Glazing 
Unit 

Design 

Minggu I 849 731 682 493 763 

Minggu II 549 390 495 684 596 

Minggu III 422 832 924 583 874 

Minggu IV 1922 811 941 672 822 

Jumlah 

Total 3742 2764 3042 2432 3055 

Sumber : Bagian Produksi PT. Sango Ceramics Indonesia 

Berdasarkan data-data  diatas menunjukkan pada bagian forming pada 

bulan April 2015 menghasilkan jumlah produk cacat paling banyak 

dibandingkan dengan divisi yang lain, dan produk yang akan saya gunakan 

adalah produk asbak dengan tipe 6609 karena asbak ini adalah salah satu 

produk yang paling banyak dipesan pada bulan April 2015. 

Selain itu juga yang banyak menyebabkan produk cacat khususnya 

pada Divisi Forming ini antara lain memang hamper 80% merupakan 
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kesalahan mesin sendiri diantaranya adalah seperti pada mesin ACM (Autas 

Casting Machine) kerusakan yang terjadi adalah cetakan yang sering bocor 

sebelum cetakan tersebut jadi, sedangkan pada mesin DPM ( Dust Press 

Machine) kerusakan yang sering terjadi adalah terletak pada membrane puly 

urethane bocor , dan biasanya factor kegagalan manusia hanya terletak pada 

finishing yang kurang bersih. 

Jika perusahaan dapat melakukan pengurangan terhadap produk cacat 

yang dihasilkan maka perusahaan dapat mengurangi kerugian karena produk 

cacat dan dapat menjaga kualitas produk yang dipasarkan. Usaha 

pengurangan produk cacat tersebut dapat tercapai apabila perusahaan 

memiliki efektivitas mesin yang baik. Keberhasilan perusahaan dalam 

meningkatkan efektivitas mesin ini tentunya dapat pula meningkatkan laba 

bagi perusahaan. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penelitian ini dipilih 

judul “Analisis Efektivitas Mesin Produksi Pada Divisi Forming PT. 

Sango Ceramics Indonesia”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi PT. Sango Ceramics adalah kurang efektifnya 

penggunaan peralatan mesin produksi yang dapat dilihat dengan adanya 
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produk cacat di setiap proses produksinya. Berhubungan dengan hal tersebut 

maka pokok permasalaan dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana tingkat efektivitas peralatan produksi pada PT. Sango 

Ceramics Indonesia? 

1.2.2. Pemborosan-pemborosan apa saja yang menimbulkan paling banyak 

kontribusi terhadap efektivitas mesin / peralatan produksi PT. Sango 

Ceramics Indonesia? 

 

1.3 Pembatasan Masalah   

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi 

masalah pada jenis mesin khususnya pada Divisi Forming karena Mesin pada 

Divisi Forming yang paling banyak menghasilkan produk cacat yang 

menunjukkan belum efektifnya pemanfaatan peralatan atau mesin produksi 

dan pemeliharaan yang ada pada PT. Sango Ceramics Indonesia.dan jenis 

produknya yaitu Produk Asbak Tipe 6609 karena produk asbak ini produk 

yang paling banyak dipesan supplier. 
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Tabel 1.3 

Data Produksi Produk PT. Sango Ceramics Indonesia Bulan April 2015 

 

Nama Produk Jumlah Produksi Jumlah Produk Cacat 

Narrow Rim Soup 

Plate 37.865 947 

Coupe Flat Plate 39.550 1046 

Coupe Oval Platter 39.500 1170 

Asbak TIPE 6609 41.294 3742 

Sumber : Data primer yang diolah 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian efektivitas peralatan 

produksi bertujuan untuk : 

1.4.1.1 Mengetahui efektivitas peralatan produksi pada PT. Sango 

Ceramics Indonesia. 

1.4.1.2 Menemukan sumber pemborosan serta menyelidiki penyebab 

terjadinya pemborosan terhadap penggunaan peralatan produksi 

pada PT. Sango Ceramics Indonesia. 
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam analisis efektivitas peralatan 

produksi bertujuan untuk : 

1.4.2.1 Memberikan informasi bagi perusahaan tentang tingkat 

efektivitas peralatan yang dimiliki. 

1.4.2.2 Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan masalah efektivitas mesin bagi 

PT. Sango Ceramics Indonesia. 

1.4.2.3 Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

penelitian 
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