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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada 

PT. Sango Ceramics Indonesia yang berkaitan dengan maslaah efektivitas 

produksi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat efektivitas mesin produksi yang ada pada PT. Sango Ceramics 

Indonesia belum sampai pada titik optimal. Hal ini dapat diketahui pada dua 

bulan yaitu bulan  Oktober dan November 2015. Efektivitas mesin produksi 

merupakan hasil kali antara availability, efisiensi performa, dan tingkat mutu 

produk. Hasil yang diperoleh sebagai berikut : Mesin ACM pada bulan 

Oktober sebesar 67,41 % dan bulan November sebesar 65,79 % ; Mesin DPM 

pada bulan Oktober sebesar 71,95 % dan bulan November sebesar 73,10 % ; 

Mesin Clay Cutter pada bulan Oktober sebesar 66,64 % dan bulan November 

sebesar 64,19 % 

2. Belum optimalnya tingkat efektivitas mesin produksi pada PT. Sango 

Ceramics Indonesia disebabkan oleh : 

a. Rata-rata tingkat availability mesin produksi divisi forming  bulan 

Oktober 95,18 % sisanya sebesar 4,82 % dan bulan November 95,56% 

sisanya sebesar 4,44% yang berarti mesin dalam keadaan tidak siap 
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pakai. Hal ini disebabkan oleh downtime yang cukup besar bulan 

Oktober pada mesin DPM, dan bulan November pada mesin ACM. 

b. Rata-rata tingkat efisiensi performa mesin produksi divisi forming  

bulan Oktober 80,86% sisanya sebesar 19,14% dan bulan November 

77,31% sisanya sebesar 22,69% yang berarti mesin belum bekerja dalam 

keadaan efektif. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya produk 

cacat sehingga jumlah produk keramik asbak menjadi berkurang. 

c. Rata-rata tingkat mutu produk mesin produksi divisi forming  bulan 

Oktober 80,27% sisanya sebesar 10,73% dan bulan November 91,63% 

sisanya sebesar 8,37% yang berarti pengendalian kualitas belum 

berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan produk cacat yang terjadi pada 

saat proses produksi sedang berlangsung. 

3. Penyebab dan dampak yang terjadi dari idling and minor stoppages dan 

reduced speed adalah : 

a.  Kecepatan mesin yang diturunkan dan listrik padam yang menyebabkan 

kegagalan target produksi tidak tercapai tepat waktu pada Mesin Clay 

Cutter PT. Sango Ceramics Indonesia. 

b. Tekanan compression pada clay terlalu berlebihan, flute drum aus, dan 

cara merapatkan baut tiap operator berbeda yang menyebabkan 

kegagalan potongan segmen tidak sesuai spesifikasi pada Mesin ACM 

PT. Sango Ceramics Indonesia. 
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c. Kurangnya tekanan pada compression shoe, dan line pada collator tidak 

tepat mengenai bagian tengah filter yang menyebabkan operator harus 

melakukan penyettingan kembali dan penyesuaian pada Mesin DPM PT. 

Sango Ceramics Indonesia  

4. Rekomendasi perbaikan untuk Analisis FMEA yaitu RPN yang masih berada 

diatas 50 telah dilakukan oleh PT. Sango Ceramics Indonesia selama 2 bulan 

yaitu dari Bulan Desember 2015 sampai Januari 2016, dan hasilnya terbukti 

bahwa hasil RPN setelah PT. Sango Ceramics Indonesia melakukan perbaikan 

adalah RPN yang sekarang sudah berada di bawah nilai 50 yang berarti 

perusahaan dapat meminimalisir adanya kegagalan dan keborosan yang tidak 

perlu terjadi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan mengenai tingkat 

efektivitas mesin produksi divisi forming PT. Sango Ceramics Indonesia, maka 

didapatkan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dan mengacu pada 

implikasi manajerial antara lain : 

1. Penerapan pilar TPM yaitu autonomous maintenance yang bertujuan 

meningkatkan tingkat  kepekaan operator terhadap kondisi mesin clay cutter, 

acm, dan dpm yang ada di divisi forming. Serta meningkatkan kemampuan 
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operator untuk melakukan pemeliharaan mandiri sehingga mengurangi 

lamanya downtime.  

2. Perubahan sistem pemeliharaan yang semula corrective maintenance  

(perbaikan setelah ada kerusakan) menjadi preventive maintenance 

(pencegahan kerusakan). Preventive maintenance dapat dilakukan dengan 

membuat jadwal pemeliharaan ringan guna mengecek setiap bagian mesin 

paling tidak 1 minggu selama 3-4 kali. 

3. Melakukan pengecekan terhadap komponen bergerak (seperti : roll conveyor , 

felt conveyor)yang terdapat dalam masing-masing mesin clay cutter, dpm, dan 

acm pada divisi forming sebelum mulai beroperasi. Tujuannya adalah 

memeriksa letak presisi, agar pada saat beroperasi tidak mengalami 

pergeseran yang menyebabkan downtime. Selain itu juga kecepatan mesin 

harus stabil agar tidak menyebabkan waktu downtime terlalu banyak. 

4. Melakukan pelatihan kepada seluruh operator untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mereka dalam menanggulangi permasalahan 

yang terjadi pada mesin produksi sehingga perusahaan dapat menerapkan 

autonomous maintenance untuk meningkatkan produktivitas mesin.  

5. Menanamkan kesadaran kepada seluruh karyawan untuk berperan aktif dalam 

peningkatan produktivitas dari tingkat operator hingga top management 

6. Disarankan penerapan perhitungan OEE yang berbasiskan sistem informasi 

yang terintegrasi dengan mesin, sehingga semua data dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi OEE dapat tercatat lebih baik. Disamping itu, data juga dapat 
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diolah secara real-time dan dapat menjadi umpan balik secara langsung antara 

operator dan pihak manajemen dapat mengambil tindakan lebih cepat dan 

tepat untuk meningkatkaan OEE dan sesuai target. Diharapkannya dengan 

penerapan OEE berbasiskan sistem informasi, dapat mempermudah proses 

perhitungan dan analisis OEE. Dengan sistem informasi yang dibangun data-

data parameter OEE di input kedalam form, dan kemudian ketika semua 

parameter OEE terisi, maka nilai OEE segera ditampilkan, dan setelah data 

disimpan dalam satu periode produksi (dalam satu bulan) dapat dilihat nilai 

OEE rata-rata dari setiap mesin dan nilai 6 kerugian besar dalam bentuk 

grafik. Sehingga dengan sistem informasi ini dapat mempercepat proses bisnis 

sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem informasi. Untuk menerapkan 

sistem informasi yang terintegrasi diharapkan dilakukan terlebih dahulu 

tentang user training dan penegakan masalah kedisiplinan dari karyawan 

perusahaan. 

7. Berkaitan mengenai untuk pencegahan terhadap kegagalan dan keborosan-

keborosan yang dapat menyebabkan produk cacat adalah paling tidak PT. 

Sango Ceramics Indonesia sebaiknya rutin melakukan Analisis FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) setiap setidaknya 6 bulan sekali karena 

sekarang perusahaan sudah mengetahui bagaimana cara melakukan Analisis 

FMEA ini, dan diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya 

produk cacat yang semakin banyak. 




