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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Sango Ceramics Indonesia adalah perusahaan dalam bentuk perseroan yang 

selanjutnya disebut sebagai PT. Sango Ceramics Indonesia. Perusahaan ini secara 

resmi berdiri pada tanggal 19 Juni 1977 berdasarkan akte notaries Joeni Moeljani, SH 

No. 92 yang mula-mula berkedudukan di Gang Pinggir No. 34 Semarang. Sesuai 

dengan kutipan akte notaries tersebut diatas dapat diketahui tujuan berdirinya PT. 

Sango Ceramics Indonesia, yaitu : 

1. Perindustrian, dalam hal ini adalah industry keramik 

2. Perdagangan umum, termasuk di dalamnya ekspor-impor 

3. Pengangkatan baik orang maupun barang 

4. Pergudangan  

Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang didirikan oleh bapak Samsoe 

Hidajat dengan istri dan lima orang putra dan dua orang putrinya. Sejak muda bapak 

Samsoe Hidajat adalah seorang pedagang barang pecah belah yang mengimpor 

barang-barang keramik dari berbagai Negara terutama dari Negara Republik Rakyat 
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Cina (RRC). Penjualan barang keramik dari berbagai kota Pulau Jawa mengalami 

kemajuan yang sangat memuaskan sehingga usahanya semakin besar. 

Melihat peluang yang ada dan dorongan dari kebijaksanaan pemerintah saat itu, 

bapak Samsoe Hidajat mendirikan industry keramik dengan pertimbangan beberapa 

alternative teknologi industry keramik di dunia yaitu : 

1. Teknologi Barat, yang diwakili Negara Inggris 

2. Teknologi Asia yang diwakili Negara Jepang, RRC, dan Taiwan 

Pada bulan September 1978 PT. Sango Ceramics Indonesia sudah memasarkan hasil 

produksinya dan mendapat respon baik dari pasar pada saat itu. Sehingga dalam 

waktu yang relative singkat perusahaan telah memiliki beberapa cabang di beberapa 

kota di Indonesia, yaitu : 

1. Semarang : Semarang Plaza, Jl. H.A. Salim No.7 

2. Jakarta  : Jl. Hayam Wuruk No. 99 

3. Bandung  : Braga Plaza B-7, Jl. Braga No. 5-11 

4. Surabaya : Jl. Kembang Jepun No. 123 

Adapun modal yang digunakan pertama kali adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 

terdiri dari 2000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham adalah sebesar 

Rp. 500.000,00. 
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Berdasarkan kebijakan dewan direksi maka diajukan kepada pemerintah untuk dapat 

berstatus perusahaan. Penanaman Modal Dalam Negeri yang dikenal PMDN, 

kemudian pada tahun 1985 PT. Sango Ceramics Indonesia mulai memasarkan hasil 

produksinya ke luar negeri dan pada tahun tersebut berhasil melakukan ekspor 

perdananya ke Taiwan dan Amerika Serikat. Setelah it uterus berkembang hingga 

sekarang dan telah mempunyai beberapa agen di beberapa Negara, yaitu : 

1. Singapura : 25 Tagore Land#01-03, Godown Building Singapore 787602 

2. Amerika : 222 fifthavenue, 10001 

3. Hongkong : 2305-6 Alliance Building 130-136 Connaught Road Central 

4. Cina  : Add No.2 Huqian Dehua Fujian Provice 

Tahun 1989 perusahaan mengadakan ekspansi dengan mendirikan pabrik baru di Jl. 

Raya Mangkang KM. 14 namun sekarang menjadi Jl. Raya Randu Garut KM. 14 

Semarang yang telah disempurnakan, disbanding dengan pabrik yang terdahulu. Total 

investasi pabrik ini adalah sebesar Rp. 6.800.000.000,00 seperti yang sudah terdaftar 

pada BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Jawa Tengah. 

Setelah tahun 1994, permintaan dari luar negeri semakin meningkat, sehingga 20% 

dari total produksinya adalah untuk emmenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan 

konsumennya dari kalangan instansi pemerintahan, instansi swasta, dan perhotelan. 

Sedangkan 80% total produksinya untuk memenuhi ekspor ke Amerika Serikat dari 
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beberapa Negara, antara lain : Singapura, Malaysia, Taiwan, Australia, Jerman, Italia, 

Prancis, Belanda, dan Kanada. 

Sampai saat ini PT. Sango Ceramics Indonesia berada di bawah pimpinan bapak 

Sapto Utomo Hidajat. Langkah-langkah maju untuk efisiensi biaya, caranya dengan 

investasi tambahan untuk mesin-mesin otomatis dan perlengkapan-perlengkapan serta 

pengembangan teknologi maju. Bentuk baru dan pengembangan bentuk selalu 

dilakukan secara bertahap dan terus menerus, yang nantinya akan menghasilkan 

produk terdepan dalam membangun kualitas dan kepuasan pelanggan. Tahun 2003 

PT. Sango Ceramics Indonesia mengadopsi ISO 9001 yang mana keseluruhan 

kualitas hasil produksi harus disesuaikan dengan standard internasional. 

 

Bidang Usaha PT. Sango Ceramics Indonesia 

PT. Sango Ceramics Indonesia adalah sebuah bidang usaha yang bergerak dalam 

bidang produksi keramik atau bisa juga disebut dengan barang pecah belah. Hasil 

produksi berupa tableware meliputi alat-alat makan dari keramik 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, magkuk, dan hasil keramik lainnya. 

Karakter produksi untuk melayani kebutuhan dalam negeri maupun kuar negeri, 

hanya didasarkan atas pesanan. Pesanan dapat dilayani di kantor-kantor pemasaran 
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PT. Sango Ceramics Indonesia yang sudah melebarkan sayapnya melalui cabang-

cabang pemasaran yang tersebar si seluruh Indonesia. Pesanan sendiri dapat langsung 

dihantarkan ke pabrik produksi Jl. Raya Mangkang melalui faximile. 

Pembayaran terhadap pesanan yang telah dilakukan, PT. Sango Ceramics Indonesia 

menerapka nsistem pembayaran yang berbeda untuk pemesanan dalam negeri dan 

luar negeri. Sistem pembayaran untuk pemesan luar negeri dilakukan secara tunai 

dengan tanggal delivery order. Sedangkan untuk pembayaran luar negeri dapat 

dilakukan secara tunai, member down payment terlebih dahulu ataupun dapat 

membuka L/C (Letter of Credit) ketika 30 hari setelah barang diterima atau sesuai 

tanggal delivery order. 

Dilihat dari perkembangan pasar di luar negeri yang begitu meningkat dari tahun ke 

tahun, hasil ekspor produksi ke beberapa Negara ikut berperan dalam Devisa Negara. 

Selain itu, PT. Sango Ceramics Indonesia cukup banyak menyerap tenaga kerja 

sehingga ikut membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dlaam 

pengembangannya, PT. Sango Ceramics Indonesia merencanakan untuk perhiasan 

area pabrik dan menambahkan mesin untuk emningkatkan kapasitas produksi. 

Visi dan Misi PT. Sango Ceramics Indonesia 

1. Visi 

“IKHLAS DALAM BEKERJA” adalah “BUDAYA KERJA” yang sehari-

hari diterapakan. 
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2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT. Sango Ceramics Indonesia Semarang 

menetapkan 4 misi yaitu : 

1. Menetapkan kualitas SDM 

2. Memenuhi akan kebutuhan manusia 

3. Mampu mencapai suatu standar kualitas produk sehingga dapat bersaing 

dengan perusahaan lain  

4. Memproduksi dan menjual hasil produksi yang mempunyai nilai jual 

tinggi. 

4.1.2. Proses Produksi Keramik (Produk Asbak Tipe 6609) 

A. Bahan Baku Keramik 

1. Bahan Baku Utama 

Bahan baku utama pada pembuatan keramik dibedakan menjadi bahan mentah 

keramik plastis dan non plastis. Bahan mentah plastis terdiri dari clay dan 

kaolin, sedangkan yang termasuk bahan mentah keramik nonplastis 

diantaranya adalah feldspar, silica, alumina dan batu gamping. 

a. Clay/ Tanah Liat 

Tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku tidak boleh banyka 

mengandung air akan mengakibatkan keramik yang sudah jadi menjadi mudah 

retak. Untu kmengetahui struktur tanah yang baik sebelum proses pembuatan 

keramik dimulai tanah kliat yang sudah dicampur dengan bahan penolong 
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diambil lebih kurang segenggam kemudian dipijat-pijat. Jika tanah liat 

melekat di tangan berarti tanah tersebut sudah baik. 

b. Kaolin 

Fungsi kaolin diantaranya adalah dalam pembuatan glaze sebagai bahan 

pengeras, sebagai pengikat dan penambah kekuatan pada suhu tinggi 

c. Feldspar 

Feldspar adalah senyawa alumina silikat yang mengandung satu atau lebih 

unsure basa seperti Na, K, Ca, Ba. Feldspar sangat penting sebagai pemberi 

sifat flux dalam formulasi keramik. Flux adalah material pengikat selama 

proses pembakaran yang memberikan sifat menurunkan temperature melting. 

Feldspar bisa juga terdapat dalam clay hasil penambangan. 

d. Silica  

Silica bebas merupakan bahan penting kedua di dalam industry keramik 

setelah clay. Bentuk lain silica adalah pasir kuarsa (flint). Fungsi silica 

sebagai bahan baku keramik adalah menambah kekerasan, kekuatan dan 

ketahanan terhadap cuaca ; mengurangi penyusutan sehingga mengurangi 

keretakan saat dibakar 

 

2. Bahan Baku Penunjang 

a. Alumina 

Alumina merupakan bahan penting untuk keramik. Fungsi senyawa alumina 

pada keramik adalah untuk meningkatkan viskositas, titik lebur, mencegah 
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kristalisasi ; untuk mengontrol dan mengimbangi pelelehan dan juga 

memberikan kekuatan pada badan keramik dan glaze 

b. Bahan Pengikat 

Bahan-bahan pembentuk glaze (lapisan keramik bagian luar yang berfungsi 

membuat keramik menjadi mengkilat) 

Alur Proses Produksi Ceramics 

 Proses Produksi pada bagian pencetakan yang menggunakan mesin dibagi 

menjadi dua yaitu proses pencetakan dengan mesin ACM (Autas Casting Machine), 

dan dengan menggunakan mesin DPM (Dust Press Machine). Proses produksi  dapat 

dilihat seperti berikut : 

Forming 

 Forming merupakan suatu proses pencampuran bahan-bahan pembuatan 

keramik menjadi suatu adonan yang nantinys akan dicetak atau dibentuk menjadi 

keramik. Di dalam proses forming ini terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya 

adalah : 

1. Dearing 

Proses dearing adalah proses pengadukan bahan baku (clay) setelah keluar 

dari mesin ball mill berbentuk bongkahan persegi dengan ukuran 500x300x300 

mm. Clay mentah ini belum dapat digunakan untuk mesin forming, oleh karena 
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itu clay mentah ini dimasukkan ke dalam mesin dearing pengaduk clay. Di mesin 

ini, clay mentah dibentuk silinder pejal panjang dengan ukuran yang berbeda-

beda. Untuk pembuatan model sejenis piring, ukuran yang digunakan 

berdiameter 130mm dengan panjang 600mm. sedangkan untuk pembuatan model 

sejenis cangkir dan mangkok, ukuran yang digunakan berdiameter 70mm dengan 

panjang 600mm. Clay di potong dengan mesin claycutter. 

2. Clay Cutter 

Mesin clay cutter ada dua jenis, yaitu clay cutter dengan sistem mekanik dan 

clay cutter sistem sensor (photo electric). Keduanya sama-sama menggunakan 

pneumatic sebagai pengoperasiannya. Setelah melalui proses dearing lonjoran 

silinder panjang yang keluar dari mesin dearing dipotong oleh mesin clay cutter 

ini.  

3. ACM (Autas Casting Machine ) 

Setelah melalui proses pemotongan clay, kemudian dapat digunakan mesin 

ACM. Clay dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari gypsum 

menyerupai piring, magkok, dan cangkir, lalu gypsum diletakkan di mesin 

ACM dan akan berputar. Pada saat gypsum berputar dari atas gypsum ada 

bagian dari mesin ACM yang akan menekan clay yang ada di dalam gypsum 

sambil berputar juga tetapi putarannya berlawanan arah dengan putaran 

gypsum. Sehingga clay akan melebar sesuai dengan bentuk cetakan gypsum 

karena adanya daya tekan dari mesin ACM. 
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Setelah penekan naik ke atas dan gypsum berhenti berputar, gypsum diambil 

lalu dimasukkan ke pengering supaya clay yang sudah terbentuk lepas dari 

cetakan gypsum. Setelah lepas dari cetakan, akan terlihat bentuk sesuai 

dengan cetakan. Hasil cetakan ini disebut green body. Green body masih 

bersifat lunak, sehingga akan hancur jika dipegang terlalu kuat. 

4. Firing I (Bisque Kiln) 

Firing atau bisa disebut juga proses pembakaran, hal ini bertujuan agar green 

body yang sudah jadi nantinya akan benar-benar kering dang mengeras agar 

tidak mudah rusak, sehingga dapat diproses untuk pelapisan glassure agar 

menjadi keramik. 

Untu proses ini sering disebut dengan proses bisque kiln. Pada PT. Sango 

Ceramics Indonesia mempunyai 2 jenis kiln (heater) yaitu tunnel kiln dan 

roller kiln. Yang membedakan antara keduanya adalah sistem penggerak dan 

lamanya proses pembakaran. Untuk tannel kiln digerakkan oleh tekanan 

hidrolik dengan lama proses 24 jam untuk satu kali siklus. Sedangkan untuk 

roller kiln digerakkan oleh roller yang berputar dengan proses 6,5 jam untuk 

satu kali siklus untuk proses bisque kiln ini menggunakan tannel kiln yang 

memiliki panjang ±100 meter dan lebar ±2 meter, dengan lama proses 24 jam. 
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Tabel Tahap Pembakaran Firing I 

TAHAP WAKTU TEMPERATUR 

Pre Heating ± 9 jam 50˚C - 850˚C 

Heating ± 4 jam 600˚C - 850˚C 

Cooling ± 12 jam r 850˚C - 100˚C 

 

 

 

5. Glossing 

Proses glossing, proses ini biscuit akan dilapisi oleh cairan yang nantinya 

akan menjadi keramik, cairan ini biasanya disebut glaze. Pada proses ini 

dilakukan dengan 2 cara yaitu manual dan otomatis. Untuk manual sendiri 

juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem celup dan sistem semprot. 

 

Untuk sistem celup dilakukan dengan menyelupkan biscuit ke dalam wadah 

yang berisi cairan glaze. Penyelupan ini berlangsung cepat dan dengan cara 

khusus, sehingga dibutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya, 

sedangkan untuk sistem semprot dilakukan dengan cara disemprot seperti 

pada proses pengecatan. Kelebihan dari proses celup dibandingkan dengan 

proses semprot adalah waktunya lebih cepat dan untuk variasi warna lebih 

mudah dilakukan sistem celup. Jika kita lihat terdapat keramik yang sudah 
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jadi memiliki warna yang beraneka ragam, itu ditentukan dalam proses 

glassing. Untuk merubah warna hanya tinggal merubah warna dari cairan 

glaze. Tetapi pada umumnya glaze berwarna standar akan menghasilkan 

keramik berwarna putih mengkilap biasa tanpa ada variasi warna. 

 

Untuk cara otomatis dilakukan oleh mesin penyemprotan. Mesin ini bekerja 

dengan cara memutar biscuit lalu diatas kana dan kiri biscuit terdapat 

penyemprot yang nantinya akan menyemprotkan glaze pada saat biscuit 

diputar. 

6. Firing II (Glost Kiln) 

Setelah melalui proses glassing selanjutnya biscuit yang telah dilapisi oleh 

glaze dibakar agar menjadi keras dan mengkilap. Pada proses pembakaran 

yang kedua ini berbeda dengan proses pembakaran yang pertama. Pada proses 

pembakaran yang kedua ini disebut juga glost kiln. Glost Kiln dilakukan 

dengan menggunakan roller kiln yang memiliki panjang ±40 meter dan lebar 

±4 meter, dengan waktu ±6,5 jam satu kali siklus. 

Tabel Tahap Pembakaran Firing II 

TAHAP WAKTU TEMPERATUR 

Pre Heating ± 2 jam 50˚C - 1000˚C 

Heating ± 2 jam 1000˚C - 1200˚C 

Cooling ± 2,5 jam 1200˚C - 150˚C 
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Setelah mengalami proses glost kiln, biscuit berubah menjadi mengkilap dan 

disebut white body. White body adalah keramik yang sudah jadi tetapi tanpa 

ada motif yang menghiasinya sehingga berwarna putih polos. White body ini 

sudah dapat digunakan. 

 

7. Decal Application 

Setelah menjadi white body (keramik polos) biasanya pesanan dari customer 

menginnginkan keramik dengan motif tertentu, sehingga white body diproses 

lagi untuk diberikan motif, proses ini dilakukan pada saat decal application. 

Dalam proses ini pemberian motif dengan cara menempelkan pada motif yang 

dikehendaki, motif terbuat dari kertas stiker khusus yang nanti akan ditempel 

pada keramik yang sudah jadi. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Kekuasaan tertinggi di PT. Sango Ceramics Indonesia dipegang oleh managing 

director yang didampingi oleh staf ahli dan biro deriksi. Adapun tugas dan 

wewenangnya adalah sebagai berikut : 

a. Managing Director, bertugas menjalankan segala keputusan rapat dewan 

komisaris (pemegang saham) tentang kebijakan yang berkenaan dengan 

operasional pabrik. 
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b. Coordinator Production, bertugas bertanggung jawab terhadap hasil kualitas 

produksi keramik dan mendokumentasikan data proses pembuatan keramik 

dan mempunyai wewenang sebagai berikut : 

1. Mendokumentasikan semua spesifikasi proses pembuatan keramik 

2. Meluruskan proses produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan 

3. Melaksanakan pendataan hasil kualitas keramik yang diproduksi 

c. Coordinator Product Design mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab 

terhadap kelancaran jalannya proses produksi keramik dan perancangan 

keramik dan mempunyai wewenang membuat keramik sesuai dengan 

spesifikasi yang berlaku. 

d. Coordinator total quality control bertsnggung jawab terhadap coordinator 

produksi, dimana koordiantor produksi bertugas merencanakan dan memantau 

produksi sehingga pembuatan keramik dapat berjalan dengan lancer, dengan 

wewenang sebagai berikut : 

1. Mengendalikan dan membuat jadwal produksi pembuatan keramik. 

2. Memantau kelancaran produksi pembuatan keramik 

e. Coordinator laboratorium bertugas mengadakan dan melakukan tindakan 

koreksi di bidang perkeramikan, antara lain : 

1. Laboratorium sebagai penghasil komponen, misalnya untuk test warna 

dan keramik. 

2. Teknik survey sebagai pengontrol di bidang produksi 
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f. Coordinator maintenance mesin atau electric bertugas melakukan perawatan 

di bidang mekanik pada seluruh mesin atau electric yang ada dengan 

wewenang sebagai berikut : 

1. Membuat jadwal perawatan keramik. 

2. Melakukan perbaikan bagian mekanik pada bagian mesin yang rusak 

3. Menentukan perubahan dan memodifikasi mekanik pada mesin atau 

elektrik. 

g. Coordinator purchasing atau administration bertanggung jawab dalam hal 

sebagai berikut : 

1. Mengurus segala hal yang berhubungan dengan masalah perijinan dalam 

suatu perusahaan 

2. Mengurus bahan baku dan spare part yang diperlukan untuk pembuatan 

keramik 

3. Memelihara keamanan dalam lingkungan perusahaan 

4. Mengatur kesejahteraan karyawan serta mengurus dalam hal tenaga kerja 
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4.1.4. Tenaga Kerja 

Kepegawaian 

a. Jumlah Tenaga kerja 

PT. Sango Ceramics Indonesia sampai tahun ini mempekerjakan 298 

karyawan tetap yang berkewarganegaraan Indonesia dan 9 karyawan tetap 

yang berkewarganegaraan asing, serta 1105 karyawan tidak tetap yang 

berkewarganegaraan Indonesia. 

b. Jam Kerja 

Jam kerja pada PT. Sango Ceramics Indonesia sesuai peraturan adalah setiap 

hari karyawan bekerja 7 jam per hari selama 6 hari kerja pada tiap minggunya. 

Dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, kemudian istirahat 1 jam 

dan kembali bekerja hingga pukul 16.00 WIB. Kecuali untuk hari Sabtu hanya 

menjalankan setengah hari dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, ini 

berlaku baik untuk office staff maupun operational staff. 

c. Fasilitas Perusahaan 

Untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan serta 

menciptakan kesejahteraan karyawan, maka perusahaan memberikan fasilitas-

fasilitas sebagai berikut : 

1. Fasilitas Kesejahteraan 

Fasilitas kesejahteraan ini diberikan kepada karyawan dengan tujuan 

karyawan akan merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya selama 
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bekerja di PT. Sango Ceramics Indonesia, fasilitas tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Koperasi karyawan 

Dengan adanya koperasi karyawan, karyawan dapat membeli 

bermacam-macam kebutuhan yang pembayarannya dapat dilakukan 

secara tunai maupun kredit. 

b. Sarana ibadah 

Sarana ibadah diberikan untuk memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing karyawan. 

 

2. Fasilitas Jaminan Sosial 

Perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk jaminan jamsostek 

dengan tujuan memberikan jaminan bagi karyawan pada saat hal yang 

tidak diinginkan seperti kecelakaan, jaminan tersebut antara lain : 

a. Jaminan Kesehatan Kerja 

b. Jaminan Kematian 

c. Jaminan Hari Tua 

3. Setelah memberikan fasilitas-fasilitas tersebut PT. Sango Ceramics 

Indonesia juga memberikan tunjangan-tunjangan lain demi memberikan 

efek positif bagi karyawan dalam bekerja, tunjangan-tunjangan tersebut 
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antara lain adalah Tunjangan Cuti Hamil, Tunjangan Hari Raya, dan 

Tunjangan Perkawinan. 

4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

 Analisis Efektifitas Mesin dilakukan untuk meningkatkan pendayagunaan 

mesin produksi sehingga mesin produksi dapat bekerja secara optimal. 

 Data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan Analisis Efektivitas 

Mesin adalah sebagai berikut : 

1. Data waktu yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu : waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan penyetelan, penyesuaian, dan perbaikan 

kerusakan mesin. (Tabel 8.2) 
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Tabel 4.2 

Data waktu berkaitan dengan proses produksi  produk asbak tipe 6609 

bulan Oktober 2015 

 

Jenis Mesin Periode 
Waktu (menit) 

Penyetelan Penyesuaian Perbaikan 

ACM 

Minggu 1 146 33 107 

Minggu 2 152 29 131 

Minggu 3 137 42 123 

Minggu 4 142 24 114 

Minggu 5 168 27 58 

Total  745 155 533 

DPM 

Minggu 1 115 43 250 

Minggu 2 107 59 360 

Minggu 3 120 33 201 

Minggu 4 109 63 194 

Minggu 5 121 52 231 

Total   572 250 1.236 

Clay Cutter 

Minggu 1 84 21 114 

Minggu 2 76 36 120 

Minggu 3 87 20 104 

Minggu 4 91 14 113 

Minggu 5 46 29 106 

Total   572 120 557 

Sumber : Data Primer yang diolah  
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Tabel 4.2 

Data waktu berkaitan dengan proses produksi asbak tipe 6609  bulan 

November 2015 

 

Jenis Mesin Periode 
Waktu (menit) 

Penyetelan Penyesuaian Perbaikan 

ACM 

Minggu 1 144 43 166 

Minggu 2 178 38 177 

Minggu 3 122 22 143 

Minggu 4 114 61 210 

Minggu 5 162 36 130 

Total  720 200 826 

DPM 

Minggu 1 178 42 79 

Minggu 2 207 33 57 

Minggu 3 114 34 101 

Minggu 4 169 42 74 

Minggu 5 221 32 84 

Total   889 210 395 

Clay Cutter 

Minggu 1 76 32 87 

Minggu 2 81 29 141 

Minggu 3 59 34 74 

Minggu 4 61 24 66 

Minggu 5 101 36 52 

Total   378 155 420 

Sumber : Data Primer yang diolah  
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2. Data waktu yang berkaitan dengan pemeliharaan mesin produksi, yaitu : 

waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan seperti pelumasan, 

pembersihan , pengecekan, dan terjadinya kekososngan pada mesin tertentu 

(Tabel 8.3) 

Tabel 4.3 

Data waktu berkaitan dengan pemeliharaan mesin bulan Oktober 2015 

Jenis 

Mesin 
Periode 

Waktu (menit) 

Pelumasan Pembersihan Pengecekan  Kekosongan 

ACM 

Minggu 1 177 48 36  

Minggu 2 218 29 70  

Minggu 3 221 57 40  

Minggu 4 139 66 22  

Minggu 5 141 .30 28  

Total  896 230 196  

DPM 

Minggu 1 187 93 73  

Minggu 2 231 90 100  

Minggu 3 114 76 88  

Minggu 4 226 101 42  

Minggu 5 174 115 59  

Total   932 475 362  

Clay 

Cutter 

Minggu 1 75 104 57  

Minggu 2 30 176 78  

Minggu 3 63 93 55  

Minggu 4 70 62 65  

Minggu 5 148 87 41  

Total   386 522 296  

Sumber : Data Primer yang diolah  
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Tabel 4.3 

Data waktu berkaitan dengan pemeliharaan mesin bulan November 2015 

 

Jenis 

Mesin 
Periode 

Waktu (menit) 

Pelumasan Pembersihan Pengecekan  Kekosongan 

ACM 

Minggu 1 142 66 52  

Minggu 2 74 78 40  

Minggu 3 212 99 39  

Minggu 4 187 43 60  

Minggu 5 110 64 71  

Total  725 350 259  

DPM 

Minggu 1 210 69 54  

Minggu 2 262 35 104  

Minggu 3 71 43 60  

Minggu 4 300 39 31  

Minggu 5 141 20 24  

Total   983 206 273  

Clay 

Cutter 

Minggu 1 57 89 20  

Minggu 2 102 91 86  

Minggu 3 23 76 39  

Minggu 4 81 55 14  

Minggu 5 36 64 41  

Total   299 375 200  

Sumber : Data Primer yang diolah  
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3. Data jumlah produksi dan produk cacat yaitu jumlah produksi dan jumlah 

produk cacat yang terjadi pada bulan Okitober-November 2015 (Tabel 8.4) 
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Tabel 4.4 

Produksi Asbak Tipe 6609 Pada Mesin Divisi Forming Bulan Oktober 

2015 

 

Jenis Mesin Waktu 
Jumlah 

Produk 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Jumlah 

Produk Cacat 

(%) 

ACM 

Minggu 1 3612 526 0,145 

Minggu 2 3184 308 0,096 

Minggu 3 1870 258 0,137 

Minggu 4 2770 266 0,096 

Minggu 5 1771 291 0,164 

Total   13.207 1.649 0,638 

DPM 

Minggu 1 3454 321 0,092 

Minggu 2 2762 281 0,101 

Minggu 3 2348 293 0,124 

Minggu 4 3652 144 0,039 

Minggu 5 2069 344 0,166 

Total   14.285 1.383 0,522 

Clay Cutter 

Minggu 1 3296 178 0,054 

Minggu 2 3617 337 0,093 

Minggu 3 1393 224 0,160 

Minggu 4 1890 190 0,100 

Minggu 5 1474 238 0,161 

Total   11.670 1.167 0,568 

Sumber : Data Primer yang diolah  
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Tabel 4.4 

Produksi AsbakTipe 6609 Pada Mesin Divisi Forming Bulan November 

2015 

 

Jenis Mesin Waktu 
Jumlah 

Produk 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Jumlah 

Produk Cacat 

(%) 

ACM 

Minggu 1 2930 255 0,087 

Minggu 2 3255 105 0,032 

Minggu 3 1878 155 0,082 

Minggu 4 2622 303 0,115 

Minggu 5 2105 152 0,072 

Total   12.790 970 0,388 

DPM 

Minggu 1 3013 231 0,076 

Minggu 2 3111 277 0,089 

Minggu 3 1613 149 0,092 

Minggu 4 3437 235 0,068 

Minggu 5 3124 222 0,071 

Total   14.298 1.114 0,396 

Clay Cutter 

Minggu 1 2849 330 0,115 

Minggu 2 3399 151 0,044 

Minggu 3 2141 161 0,075 

Minggu 4 1807 373 0,206 

Minggu 5 1097 82 0,074 

Total   11.293 1.097 0,514 

Sumber : Data Primer yang diolah  

 

 

Analisis Efektivitas Mesin dilakukan melalui 3 tahap : 

1. Analisis Availability Mesin Produksi 

Merupakan tingkat ketersediaan / tingkat kesiapan mesin atau peralatan untuk 

digunakan dalam proses produksi. Suatu mesin dengan tingkat availability tinggi 
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menunjukkan bahwa mesin tersebut selalu dalam kondisi siap pakai jika sewaktu-

waktu digunakan. 

Perhitungan availability setiap periode dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

i. Menentukan besarnya waktu beban = jumlah jam kerja mesin setiap periode 

dalam satuan menit adalah (21 jam x 5 hari x 5 minggu x 60 menit) = 

31.500 

ii. Menghitung downtime (waktu mesin tidak bekerja), yaitu dengan 

menjumlahkan seluruh waktu yang dibutuhkan untuk penyetelan, 

penyesuaian, dan perbaikan kerusakan-kerusakan tiap mesin 

iii. Menghitung waktu operasi, yaitu dengan cara waktu beban dikurangi 

downtime. 

iv. Menghitung tingkat availability dengan rumus : 

Availability = 
Waktu Operasi

Waktu Beban
 x 100%   

 Analisis Availability dilakukan untuk mesin produksi bagian Divisi Forming 

PT. Sango Ceramics Indonesia yaitu Mesin ACM, DPM, dan Clay Cutter selama 

bulan Oktober-November 2015 (Lampiran 4). Hasil dari perhitungan availability 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 8.5 dibawah ini  
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Tabel 4.5 

Perhitungan Availability Produk Aabak Tipe 6609 Bulan Oktober-November 

2015 

Periode 
Jenis 

Mesin 

Waktu 

Beban 

(menit) 

Downtime 

(menit) 

Waktu 

Operasi 

(menit) 

Availability 

(%) 

Oktober 

ACM 31.500 1.433 30.067 95,45 

DPM 31.500 2.058 29.442 93,46 

Clay Cutter 31.500 1.061 30.439 96,63 

November 

ACM 31.500 1.746 29.754 94,45 

DPM 31.500 1.494 30.006 95,25 

Clay Cutter 31.500 953 30.547 96,97 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa : 

1. Pada periode Oktober, tingkat availability terendah terletak pada mesin DPM 

yaitu sebesar 93,46%. Hal ini disebabkan karena mesin DPM memiliki tingkat 

downtime paling besar sehingga menyebabkan waktu operasi yang tersedia 

menjadi lebih sedikit, sedangkan tingkat availability tertinggi ditunjukkan 

pada mesin Clay Cutter yaitu sebesar 96,63% karena memiliki tingkat 

downtime paling sedikit sehingga menyebabkan waktu operasi yang tersedia 

lebih banyak. 

2. Pada periode November, tingkat availability terendah terletak pada mesin 

ACM  yaitu sebesar 94,45%. Hal ini disebabkan karena mesin ACM memiliki 
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tingkat downtime paling besar sehingga menyebabkan waktu operasi yang 

tersedia menjadi lebih sedikit, sedangkan tingkat availability tertinggi 

ditunjukkan pada mesin Clay Cutter yaitu sebesar 96,97% karena memiliki 

tingkat downtime paling sedikit sehingga menyebabkan waktu operasi yang 

tersedia lebih banyak. 

3. Mesin ACM mengalami penurunan sebesar 1%, berarti tingkat ketersediaan 

mesin tersebut untuk digunakan pada proses produksi dari bulan Oktober ke 

November turun sebesar 1%. 

4. Mesin DPM mengalami kenaikan sebesar 1,79%, berarti tingkat ketersediaan 

mesin tersebut untuk digunakan pada proses produksi dari bulan Oktober ke 

November naik sebesar 1,79%. 

5. Mesin Clay Cutter mengalami kenaikan sebesar 0,34%, berarti tingkat 

ketersediaan mesin tersebut untuk digunakan pada proses produksi dari bulan 

Oktober ke November naik sebesar 0,34%. 

 

2. Analisis Efisiensi Performa 

Analisis Efisiensi Performa merupakan suatu alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat efektivitas mesin produksi yang digunakan dalam proses 

produksi. Data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan efisiensi performa 

adalah  sebagai berikut : 
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1. Menghitung waktu teoritis untuk memproduksi sebuah produk yaitu dengan 

memperhatikan data sebagai berikut : rata-rata dalam sebulan mesin yang 

berada pada divisi forming dapat memproduksi produk asbak yang 

diselesaikan dalam waktu 5 minggu (31.500 menit), sehingga didapat waktu 

teoritis seperti berikut : 

Bulan Oktober : 

a) Mesin ACM : 31500 : 17.144 keramik = 1,8374 menit/keramik 

b) Mesin DPM : 31500 : 17.929 keramik = 1,7570 menit/keramik 

c) Mesin Clay Cutter : 31500 : 15.761 keramik = 1,9987 menit/keramik 

Bulan November : 

a) Mesin ACM : 31500 : 17.963 keramik = 1,7536 menit/keramik 

b) Mesin DPM : 31500 : 18.032 keramik = 1,7468 menit/keramik 

c) Mesin Clay Cutter : 31500 : 15.881 keramik = 1,9835 menit/keramik 

2. Menentukan Jumlah produksi tiap bulan (tabel 8.4) 

Jumlah produksi bulan Oktober 2015 per mesin divisi forming adalah : 

a) Mesin ACM  : 13.207 buah 

b) Mesin DPM  : 14.285 buah 

c) Mesin Clay Cutter : 11.670 buah 

Jumlah produksi bulan November 2015 per mesin divisi forming adalah : 

a) Mesin ACM  : 12.790 buah 
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b) Mesin DPM  : 14.298 buah 

c) Mesin Clay Cutter : 11.293 buah 

3. Waktu operasi rata-rata setiap bulan, yaitu dengan cara menjumlahkan waktu 

operasi selama 1 bulan dibagi dengan jumlah mesin yang digunakan dalam 

proses produksi (lampiran 3). 

Waktu Operasi rata-rata bulan Oktober per mesin divisi forming : 

a) Mesin ACM  : 30.067 menit 

b) Mesin DPM  : 29.442 menit 

c) Mesin Clay Cutter : 30.439 menit 

 

Waktu Operasi rata-rata bulan November 2015 per mesin divisi forming : 

a) Mesin ACM  : 29.754 menit 

b) Mesin DPM  : 30.006 menit 

c) Mesin Clay Cutter : 30.547 menit 

 

4. Menganalisis besarnya efisiensi perform untuk setiap periode (lampiran 4) 

Efisiensi Kinerja =
Siklus Waktu Teoritis ∑ Produk

Waktu Operasi
 x 100% 

Hasil perhitungan efisiensi performa dapat dilihat pada tabel 8.7 dibawah ini : 
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Tabel 4.6 

Efisiensi Performa Bulan Oktober 2015 

 

Jenis Mesin 
Efisiensi Performa 

(%) 

ACM 80,71  

DPM 85,25  

Clay Cutter 76,63  

Sumber : Data Primer yang diolah 

Tabel 4.6 

Efisiensi Performa Bulan November 2015 

 

Jenis Mesin 
Efisiensi Performa 

(%) 

ACM 75,38  

DPM 83,24  

Clay Cutter 73,33  

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari hasil perhitungan efisiensi performa diatas menunjukkan bahwa : 

1. Dari bulan Oktober sampai November 2015 Efisiensi Performa Mesin ACM 

turun sebesar 5,33 % , hal ini disebabkan karena pada bulan November jumlah 

produksi asbak pada bulan November lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah produksi asbak pada bulan Oktober, sehingga menyebabkan waktu 

operasi yang tersedia pada bulan November menjadi lebih sedikit dibandingan 
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dengan bulan Oktober sehingga menyebabkan penurunan tingkat efisiensi 

performa. 

2. Dari bulan Oktober sampai November 2015 Efisiensi Performa Mesin DPM 

turun sebesar 2,01 % , namun penurunan ini tidaklah jauh signifikan seperti 

mesin ACM karena jumlah produksi asbak bulan Oktober dan November pada 

mesin DPM tidaklah berbeda jauh namun memang lebih sedikit pada bulan 

November sehingga menyebabkan penurunan tingkat efisiensi performa. 

3. Dari bulan Oktober sampai November 2015 Efisiensi Performa Mesin Clay 

Cutter turun sebesar 3,30 % , hal ini disebabkan karena jumlah produksi 

mesin Clay Cutter bulan November lebih sedikit dibandingkan dengan bulan 

Oktober yang jumlah produksinya lebih banyak sehingga menyebabkan 

penurunan tingkat efisiensi performa. 

4. Dari bulan Oktober-November 2015 semua mesin pada divisi forming yaitu 

Mesin ACM, Mesin DPM, dan Mesin Clay Cutter mengalami penurunan 

tingkat efisiensi pada bulan November 2015. 

5. Nilai performance yang fluktuatif tersebut disebabkan karena adanya 

perbedaan antara actual capacity production dengan ideal run time yang 

cukup jauh. Actual capacity production yang tidak dapat mendekati ideal run 

time dipengaruhi oleh losses idling and minor stoppages dan reduced speed. 
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3. Analisis Tingkat Mutu Produk 

Analisis tingkat mutu produik didasarkan pada data jumlah produksi dan 

jumlah produk cacat pada lampiran 6 dengan menggunakan rumus : 

Tingkat Mutu Produk = 
Jumlah produk - Jumlah produk cacat

Jumlah Produk
 x 100 % 

Hasil perhitungan tingkat mutu produk yang dilakukan (lampiran 7) 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.7 

Tingkat Mutu Produk Bulan Oktober 2015 

 

Jenis Mesin 
Tingkat Mutu Produk 

(%) 

ACM 87,51 

DPM 90,31 

Clay Cutter 90 

 Sumber : Data Primer yang diolah 

Tabel 4.7 

Tingkat Mutu Produk Bulan November 2015 

 

Jenis Mesin 
Tingkat Mutu Produk 

(%) 

ACM 92,41 

DPM 92,20 

Clay Cutter 90,28 

 Sumber : Data Primer yang diolah 
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Dari hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat mutu 

produk PT. Sango Ceramics Indonesia bulan Oktober dan November 2015 : 

1. Dari bulan Oktober sampai November 2015 Mesin ACM mengalami kenaikan 

pada tingkat mutu produk sebesar 4,9 %, hal ini dikarenakan pada bulan 

November produk cacat yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan 

bulan Oktober sehingga tingkat mutu produk bulan November mengalami 

kenaikan. 

2. Dari bulan Oktober sampai November 2015 Mesin DPM mengalami kenaikan 

pada tingkat mutu produk sebesar 1,89 %, hal ini dikarenakan pada bulan 

November produk cacat yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan 

bulan Oktober sehingga tingkat mutu produk bulan November mengalami 

kenaikan. 

3. Dari bulan Oktober sampai November 2015 Mesin Clay Cutter mengalami 

kenaikan pada tingkat mutu produk sebesar 0,28 %, hal ini dikarenakan pada 

bulan November produk cacat yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan 

dengan bulan Oktober sehingga tingkat mutu produk bulan November 

mengalami kenaikan. 

4. Dari bulan Oktober sampai November 2015 semua mesin pada divisi forming 

yaitu Mesin ACM, Mesin DPM, Mesin Clay Cutter mengalami kenaikan 

tingkat mutu produk karena semua produk cacat asbak pada bulan November 

lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Oktober. 
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Setelah melalui 3 tahap analisis yaitu : analisis availability, analisis efisiensi 

performa, dan analisis tingkat mutu produk, dapat dihitung besarnya efektivitas mesin 

produksi dengan rumus : 

Efektivitas Peralatan=Availability x Efisiensi Performa x Tingkat Mutu Produk 

Hasil perhitungan efektivitas peralatan ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.8 

Analisis Efektivitas Peralatan Bulan Oktober 2015 

 

Jenis Mesin 
Availability 

(%) 

Efisiensi 

Performa 

(%) 

Tingkat 

Mutu 

Produk 

(%) 

Efektivitas 

Mesin 

(%) 

ACM 95,45 80,71 87,51 67,41 

DPM 93,46 85,25 90,31 71,95 

Clay Cutter 96,63 76,63 90 66,64 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel 4.8 

Analisis Efektivitas Peralatan Bulan November 2015 

 

Jenis Mesin 
Availability 

(%) 

Efisiensi 

Performa 

(%) 

Tingkat 

Mutu 

Produk 

(%) 

Efektivitas 

Mesin 

(%) 

ACM 94,45 75,38 92,41 65,79 

DPM 95,25 83,24 92,20 73,10 

Clay Cutter 96,97 73,33 90,28 64,19 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa efektivitas mesin produksi pada PT. Sango 

Ceramics Indonesia pada bulan Oktober dan November 2015 adalah antara 63,03% - 

76,67%. Pada bulan Oktober sampai November 2015 mesin ACM mengalami 

penurunan efektivitas mesin sebesar 1,62%  karena tingkat availability dan tingkat 

efisiensi performa bulan November yang menurun ; Pada bulan Oktober sampai 

November 2015 mesin DPM mengalami kenaikan sebesar 1,15% ; Pada bulan 

Oktober sampai November 2015 mesin Clay Cutter mengalami kenaikan sebesar 2, 

45 %. 

2. Analisis Hasil Failure Mode and Effect Analysis 

Berdasarkan perhitungan nilai efektivitas mesin produksi (OEE) pada divisi forming 

PT. Sango Ceramics Indonesia untuk masing-masing mesin produksi ternyata hasil 
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perhitungan efektivitas mesin produksi ACM, DPM, dan Clay Cutter masih dibawah 

presentase efektivitas yang sesuai yaitu kurang lebih sebesar 90% , sedangkan pada 

mesin ACM, DPM, dan Clay Cutter masih berada di kisaran 70%. 

Untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan tertinggi maka dilakukan suatu analisis 

dengan menggunakan metode FMEA. Data ini diperoleh melalui observasi langsung 

serta wawancara terhadap Kepala Divisi Bagian Forming. Data Failure Mode dan 

Failure Effect pada mesin produksi bagian forming yaitu Mesin ACM, DPM, dan 

Clay Cutter dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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1. Mesin Clay Cutter 

Tabel 4.9 

Analisis FMEA Pada Mesin Clay Cutter Bulan Oktober dan 

November 2015 

No Failure 

Failure Mode 

Failure Effect 
Jenis Failure 

Waktu 

Kejadian 

Lama 

Waktu 

1 

Target produksi 

tidak tercapai dan 

tepat waktu 

Kecepatan mesin 

diturunkan 

9 Oktober 

2015 
46,5 menit 

Proses produksi 

tidak maksimal 

19 Oktober 

2015 
32 menit 

17 November 

2015 
73,4 menit 

Listrik padam 

8 Oktober 

2015 
 235 menit 

Mesin tidak dapat 

beroperasi 

19 November 

2015 
176 menit 

22 November 

2015 
85 menit 

2 
Potongan clay tidak 

sesuai spesifikasi 

Settingan pisau cutter yang 

tidak sesuai 

10 Oktober 

2015 
58,3 menit 

Terjadinya cacat 

pada green body 28 November 

2015 
66,5 menit 

Letak clay di mesin clay 

cutter tidak sesuai 

3 Oktober 

2015 
33,4 menit 

Clay yang akan 

dibentuk tidak 

sempurna 

10 Oktober 

2015 
24,5 menit 

29 Oktober 

2015 
37 menit 

6 November 

2015 
46 menit 

12 November 

2015 
33,7 menit 

Pisau cutter tumpul 

21 Oktober 

2015 
28,9 menit 

Clay tidak terpotong 

dengan sempurna 5 November 

2015 
67 menit 

Pisau cutter pecah 

19 Oktober 

2015 
44,9 menit 

Proses pemotongan 

terhenti 

20 Oktober 

2015 
32 menit 

3 November 

2015 
41,3 menit 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Uraian mengenai penyebab dan efek kegagalan yang berhubungan dengan idling and 

minor stoppages losses dan reduced speed pada Mesin Clay Cutter PT. Sango 

Ceramics Indonesia sebagai berikut : 

 

1. Target produksi tidak tercapai tepat waktu 

Pada kegagalan ini, hal - hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan yaitu 

kecepatan mesin diturunkan yang mengakibatkan proses produksi tidak maksimal 

dan listrik padam yang mengakibatkan mesin berhenti beroperasi dan membutuhkan 

waktu untuk melakukan penyesuaian kecepatan pada saat kembali beroperasi. 

Semua penyebab tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan mesin Clay Cutter 

tidak dapat melakukan proses produksi seperti kondisi ideal yang semestinya. 

 

2. Potongan segmen tidak sesuai spesifikasi  

Pada kegagalan ini, hal – hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan yaitu 

letak material yang tidak sesuai, settingan pisaucutter yang tidak pas, pisau cutter 

tumpul dan pisau cutter pecah. Semua penyebab ini pada akhirnya mengakibatkan 

mesin Clay Cutter berhenti secara tiba-tiba dan segmen ambrol, sehingga aktifitas 

proses produksi menjadi terhambat. Operator harus melakukan pembersihan, 

penyettingan ulang serta pergantian komponen untuk mengatasi efek dari 

penyebab kegagalan tersebut 
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2. Mesin ACM (Autas Casting Machine) 

Tabel 4.10 

Analisis FMEA Pada Mesin ACM Bulan Oktober dan November 2015 

No Failure 
Failure Mode Failure 

Effect Jenis Failure 
Waktu 

Kejadian 

Lama 

Waktu 

1 

Permukaan 

atas segmen 

menjadi rusak 

Tekanan 

compression 

pada clay terlalu 

berlebihan  

8 Oktober 

2015 
27,4 menit Green body 

setelah 

dicetak 

menjadi 

robek 

10 Oktober 

2015 
48 menit 

2 November 

2015 
18 menit 

2 

Kebulatan 

segmen tidak 

sesuai 

spesifikasi 

Flute drum aus 

5 Oktober 

2015 
44 menit 

Putaran flute 

drum tidak 

sesuai 

dengan 

settingan turn 

table 

16 Oktober 

2015 
18,7 menit 

17 Oktober 

2015 
22,3 menit 

24 

November 

2015 

40,8 menit 

Cara merapatkan 

baut tiap operator 

beda 

10 Oktober 

2015 
57 menit 

Flute drum 

menjadi 

goyang 

23 Oktober 

2015 
31 mwnit 

26 

November 

2015 

16,9 menit 

30 

November 

2015 

46,5 menit 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Uraian mengenai penyebab dan efek kegagalan yang berhubungan dengan Mesin 

ACM pada PT. Sango Ceramics Indonesia pada divisi Forming adalah : 

1. Permukaan atas segmen menjadi rusak.  

Pada kegagalan ini, faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan adalah 

tekanan compression shoe yang terlalu berlebihan, sehingga mengakibatkan PW 

menjadi robek dan segmen pada akhirnya akan terbaca sebagai produk cacat oleh 

sensor 

 

2. Segmen tidak dapat melanjutkan proses menuju turn table.  

Pada kegagalan ini, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan yaitu 

flute drum aus dan cara merapatkan baut tiap operator berbeda. Hal ini 

mengakibatkan putaran flute drum tidak sesuai dengan settingan turn table dan 

flute drum menjadi goyang, akibatnya operator harus melakukan penyettingan 

ulang dan pembersihan segmen tersebut. 
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3. Mesin DPM (Dust Press Machine) 

Tabel 4.11 

Analisis FMEA Pada Mesin DPM Bulan Oktober dan November 2015 

No Failure 
Failure Mode Failure 

Effect Jenis Failure 
Waktu 

Kejadian 

Lama 

Waktu  

1 

Plug Wrap 

tidak merekat 

pada segmen 

Kurangnya tekanan 

pada compression 

shoe 

2 Oktober 

2015 
29,7 menit 

Gumline 

tidak merekat 

pada plug 

wrap 

15 Oktober 

2015 
38,6 menit 

17 Oktober 

2015 
22,9 menit 

30 Oktober 

2015 
65 menit 

7 

November 

2015 

27 menit 

14 

November 

2015 

21 menit 

2 

Susunan 

segmen ABR 

dan PBR tidak 

sesuai 

spesifikasi 

Line pada collator 

tidak tepat 

mengenai bagian 

tengah filter 

14 Oktober 

2015 
33,7 menit 

Jarak antara 

segmen ABR 

dan PBR 

terlalu rapat 

atau 

renggang 

17 Oktober 

2015 
19,6 menit 

24 

November 

2015 

8 menit 

30 

November 

2015 

12,5 menit 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Uraian mengenai penyebab dan efek kegagalan yang berhubungan dengan Mesin 

DPM pada PT. Sango Ceramics Indonesia pada divisi Forming adalah : 

.  

1. PW (Plug Wrap) tidak merekat pada segmen  

Pada kegagalan ini, faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan adalah 

kurangnya tekanan compression shoe, sehingga mengakibatkan gum line tidak 

merekat pada PW (Plug Wrap). Karena penyebab tersebut, proses produksi 

menjadi terhambat karena operator harus melakukan penyettingan ulang pada 

compression shoe. 

2. Susunan segmen ABR dan PBR tidak sesuai spesifikasi.  

Faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan yaitu line pada collator tidak 

tepat tengah mendorong segmen ABR dan PBR sehingga permukaan segmen 

ABR dan PBR terlindas oleh collator. Hal ini akan menyebabkan operator harus 

melakukan penyettingan ulang. 
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Nilai RPN masing-masing kegagalan pada Mesin Clay Cutter, Mesin ACM, dan 

Mesin DPM pada PT. Sango Ceramics Indonesia akan ditunjukkan pada tabel berikut 

ini : 

Mesin Clay Cutter 

Tabel 4.12 

Analisis RPN Pada Mesin Clay Cutter Bulan Oktober dan November 

2015 

No Failure Failure Mode Failure Effect 
(S) (O) (D) (RPN) 

SxOxD 

1 

Target 

produksi 

tidak tercapai 

dan tepat 

waktu 

Kecepatan mesin 

diturunkan 

Proses 

produksi tidak 

maksimal 

4 2 4 32 

Listrik padam 

Mesin tidak 

dapat 

beroperasi 

3 4 7 84 

2 

Potongan clay 

tidak sesuai 

spesifikasi 

Settingan pisau 

cutter yang tidak 

sesuai 

Terjadinya 

cacat pada 

green body  

4 2 2 16 

Letak clay di 

mesin clay cutter 

tidak sesuai 

Clay yang 

akan dibentuk 

tidak sempurna 

4 3 7 84 

Pisau cutter 

tumpul 

Clay tidak 

terpotong 

dengan 

sempurna 

3 5 4 60 

Pisau cutter 

pecah 

Proses 

pemotongan 

terhenti 

5 4 4 80 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Mesin ACM 

Tabel 4.13 

Analisis RPN Pada Mesin ACM Bulan Oktober dan November 2015 

No Failure Failure Mode 
Failure 

Effect 

(S) (O) (D) (RPN) 

SxOxD 

1 

Permukaan 

atas segmen 

menjadi 

rusak 

Tekanan 

compression 

pada clay terlalu 

berlebihan  

Green 

body 

setelah 

dicetak 

menjadi 

robek 

4 3 4 48 

2 

Kebulatan 

segmen tidak 

sesuai 

spesifikasi 

Flute drum aus 

Putaran 

flute drum 

tidak 

sesuai 

dengan 

settingan 

turn table 

3 4 8 96 

Cara merapatkan 

baut tiap operator 

beda 

Flute drum 

menjadi 

goyang 

2 3 8 48 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Mesin DPM 

Tabel 4.14 

Analisis RPN Pada Mesin DPM Bulan Oktober dan November 2015 

 

No Failure Failure Mode 
Failure 

Effect 

(S) (O) (D) (RPN) 

SxOxD 

1 

Plug Wrap 

tidak 

merekat 

pada segmen 

Kurangnya 

tekanan pada 

compression shoe 

Gumline 

tidak 

merekat 

pada plug 

wrap 

5 4 3 60 

2 

Susunan 

segmen 

ABR dan 

PBR tidak 

sesuai 

spesifikasi 

Line pada 

collator tidak 

tepat mengenai 

bagian tengah 

filter 

Jarak 

antara 

segmen 

ABR dan 

PBR terlalu 

rapat atau 

renggang 

5 3 6 90 

 

Berdasarkan perhitungan RPN pada Tabel 4.13 , 4.14 , 4.15 , dapat dilihat bahwa 

kegagalan yang memberikan kontribusi terbesar pada idling and minor stoppages 

losses dan reduced speed yaitu kebulatan segmen tidak sesuai spesifikasi, dengan 

nilai RPN sebesar 96 dengan penyebab letak flute drum aus. PT. Sango Ceramics 

Indonesia telah menetapkan bahwa bentuk kegagalan potensial yang memiliki nilai 

diatas 50 diklasifikasikan dalam resiko tinggi. Hal itu disebabkan karena kerugian 
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yang dialami akibat dari tidak maksimalnya jumlah produk yang diproduksi cukup 

besar dan kegagalan tersebut sering terjadi.  

 

Setelah diketahui penyebab dan efek kegagalan dari masing - masing mesin pada 

divisi forming PT. Sango Ceramics Indonesia langkah selanjutnya adalah dengan 

melakukan usulan perbaikan atau rekomendasi aksi yang telah dilakukan PT Sango 

Ceramics Indonesia untuk upaya mengurangi tingkat RPN yang tinggi yang telah 

dilakukan selama bulan Desember 2015 dan Januari 2016. Berikut ini adalah tabel 

hasil RPN perbaikan untuk tiap masing – masing mesin divisi forming pt. Sango 

Ceramics Indonesia : 
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1. Mesin Clay Cutter 

Tabel 4.15 

Perhitungan RPN Setelah Perbaikan Pada Mesin Clay Cutter Bulan Desember 2015 dan Januari 2016 

No Failure Failure Mode 
Failure 

Effect 

Aksi yang dilakukan  (S) (O) (D) (RPN) 

SxOxD 

1 

Target 

produksi 

tidak 

tercapai dan 

tepat waktu 

Kecepatan 

mesin 

diturunkan 

Proses 

produksi 

tidak 

maksimal 

Operator telah diberi 

pelatihan dan instruksi 

yang benar bagaimana 

agar kecepatan mesin 

menjadi stabil dan proses 

produksi menjadi 

maksimal  

2 2 3 12 

Listrik padam 

Mesin tidak 

dapat 

beroperasi 

Operator melakukan 

antisipasi jika terjadinya 

mati lampu yaitu jika ada 

pekerjaan tidak 

membutuhkan mesin 

untuk sementara waktu 

dilakukan setidaknya 

dapat membantu proses 

produksi tidak terlalu 

terhambat 

2 3 5 30 

2 
Potongan 

clay tidak 

Settingan pisau 

cutter yang 

Terjadinya 

cacat pada 

Operator telah melakukan 

pengecakan terhadap pisau 3 2 2 8 



92 

 

sesuai 

spesifikasi 

tidak sesuai green body  cutter setiap 2 hari sekali 

agar mencegah terjadinya 

settingan pisau cutter yang 

tidak sesuai 

Letak clay di 

mesin clay 

cutter tidak 

sesuai 

Clay yang 

akan dibentuk 

tidak 

sempurna 

Operator telah melakukan 

pengecekan lebih teliti 

setiap clay akan diproses 

agar letak clay menjadi 

sesuai dan mencegah 

terjadinya cacat bentuk 

pada clay. 

3 3 5 45 

Pisau cutter 

tumpul 

Clay tidak 

terpotong 

dengan 

sempurna 

Operator melakukan 

pengasahan pisau cutter 

setiap 3 hari sekali agar 

pisau cutter tidak menjadi 

tumpul, dan dilakukan 

pembersihan rutin pada 

saat autonomous 

maintenance 

3 2 3 18 

Pisau cutter 

pecah 

Proses 

pemotongan 

terhenti 

Telah dilakukan 

pengecekan setiap 2 hari 

sekali agar tidak 

terjadinya pisau cutter 

yang pecah. 

4 4 4 64 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel 4.16 

Perhitungan RPN Setelah Perbaikan Pada Mesin ACM Desember 2015 dan Januari 2016 

No Failure Failure Mode 
Failure 

Effect 

Aksi yang dilakukan (S) (O) (D) (RPN) 

SxOxD 

1 

Permukaan 

atas segmen 

menjadi 

rusak 

Tekanan 

compression 

pada clay terlalu 

berlebihan  

Green 

body 

setelah 

dicetak 

menjadi 

robek 

Operator  telah melakukan pengaturan 

suhi yang tepat pada compression shoe 

agar tekanan compression shoe menjadi 

lebih stabil dan tidak berlebihan 

sehingga mengurangi green body 

menjadi robek. 

3 2 3 18 

2 

Kebulatan 

segmen tidak 

sesuai 

spesifikasi 

Flute drum aus 

Putaran 

flute drum 

tidak 

sesuai 

dengan 

settingan 

turn table 

Operator telah melakukan pembersihan 

pada flute drume agar flute drum tidak 

cepat aus dan mengatur flute drum 

dengan benar agar letaknya sesuai 

dengan settingan turn table 
3 3 6 54 

Cara merapatkan 

baut tiap operator 

beda 

Flute drum 

menjadi 

goyang 

Operator telah saling berkoordinasi 

setiap inspeksi agar settingan baut tiap 

operator sama. 

2 2 8 32 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel 4.17 

Perhitungan RPN Setelah Perbaikan Pada Mesin DPM Desember 2015 dan Januari 2016 

 

No Failure Failure Mode 
Failure 

Effect 

Aksi yang dilakukan  (S) (O) (D) (RPN) 

SxOxD 

1 

Plug Wrap 

tidak 

merekat 

pada 

segmen 

Kurangnya 

tekanan pada 

compression 

shoe 

Gumline 

tidak 

merekat 

pada plug 

wrap 

Operator melakukan  pengecekan kesesuaian 

antara body, engobe, dan glazur agar tidak 

terlalu terjadi tekanan pada compression 

shoe. 
4 3 2 24 

2 

Susunan 

segmen 

ABR dan 

PBR tidak 

sesuai 

spesifikasi 

Line pada 

collator tidak 

tepat mengenai 

bagian tengah 

filter 

Jarak 

antara 

segmen 

ABR dan 

PBR 

terlalu 

rapat atau 

renggang 

Pada pulley timex diberi stiker bulat  dengan 

garis-garis tipis  di sekeliling stiker beserta 

angka di dalam garis. 

4 3 5 60 

Sumber : Data primer yang diolah




