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ABSTRAK 

 
Perusahaan perlu mengupayakan penyehatan dan penyempurnaan meliputi 

peningkatan produktivitas, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan 
perusahaan. Pada kenyataanya tujuan yang ingin dicapai tidaklah mudah dicapai, 
salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan diantaranya dengan 
melakukan pengkajian terhadap efektivitas mesin produksinya. Penelitian ini akan 
menganalisis efektivitas dan efisiensi mesin pada CV. Bali Tiara. 

Pokok masalah dalam penelitian: Bagaimanakah tingkat efektivitas dan 
efisiensi mesin bordir pada CV. Bali Tiara Semarang? 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikaitkan 
diatas maka tujuan dari penelitian adalah : Untuk mengetahui efektivitas dan 
efisiensi mesin bordir pada CV. Bali Tiara Semarang. 

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah CV. Bali 
Tiara, yang berlokasi di Jalan Jalan Sulawesi no 3. Gedang Anak – Ungaran.  
Adapun jenis mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin bordir. 
Alasan dipilihnya perusahaan ini sebagai obyek penelitian adalah karena pada CV. 
Bali Tiara belum pernah dilakukan perhitungan efektivitas dan efisiensi dari 
mesin-mesin produksi yang ada, selain itu CV. Bali Tiara merupakan perusahaan 
yang mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki prospek yang cerah 
namun dalam melakukan proses produksinya masih terdapat indikasi adanya 
pemborosan yang menunjukkan bahwa peralatan atau mesin tersebut belum 
bekerja secara optimal. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer dan 
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
metode observasi dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: analisis Efektivitas Mesin dan Efisiensi Peralatan/Mesin. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan 
pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:                   
(1) Perbandingan efektivitas mesin bordir yang ada pada CV. Bali Tiara adalah 
71,52% : 90% maka dikatakan belum efektif. Belum optimalnya tingkat 
efektivitas dan efisiensi mesin bordir pada CV Bali Tiara disebabkan karena:                
(a)   Hasil analisis rata-rata tingkat availability kedua mesin bordir adalah sebesar 
92,62%, hal ini menunjukkan tingkat kesiapan mesin bordir A dan B yang dapat 
digunakan dalam proses produksi sewaktu-waktu sebesar 92,62%, karena sisa 
umur ekonomis tiap-tiap mesin hampir habis maka sisanya sebesar 7,38% 
menunjukkan tidak efektifnya mesin bordir dalam melakukan proses produksi.       
(b) Hasil analisis rata-rata efisiensi performa untuk kedua mesin adalah sebesar 
79,64%, mengingat umur ekonomis kedua mesin tersebut yang hampir habis maka 
sisanya sebesar 20,36%. Hal ini disebabkan karena jumlah produksi untuk mesin 
bordir A dan B belum mencapai jumlah produksi yang optimal karena adanya 
speed losses. (c) Hasil analisis rata-rata tingkat mutu produk adalah sebesar 
96,93% sisa umur ekonomis kedua mesin yang hampir habis juga mempengaruhi 
tingkat mutu produknya sehingga terjadi produk cacat sebesar 3,07% disetiap 
proses produksi. (2) Kontribusi pemborosan terbesar dari pemborosan yang terjadi 
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pada proses produksi CV Bali Tiara adalah karena speed looses yaitu pada 
pelumasan, pembersihan dan pengecekan mesin. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan mengenai 
tingkat efektivitas dan efisiensi mesin pada CV. Bali Tiara maka untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi mesin serta untuk mencapai tingkat 
produksi yang optimal dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: (1) Untuk 
mengoptimalkan tingkat availability mesin, CV. Bali Tiara dapat meningkatkan 
keandalan mesin dengan cara mengurangi terjadinya kerusakan mesin yang 
digunakan untuk proses produksi dan berusaha untuk mengurangi waktu yang 
digunakan untuk perbaikan mesin yang rusak. Pengurangan tersebut dapat 
dilakukan dengan cara mengadakan pemeliharaan preventif dan pengontrolan / 
pengawasan secara rutin terhadap jadwal produksi, dimana kegiatan penyetelan 
mesin secara rutin dapat dilakukan lebih awal dari jam kerja mesin sehingga 
mesin dalam keadaan siap digunakan pada jam kerja sesungguhnya. (2) Untuk 
mengoptimalkan tingkat efisiensi performa, perusahaan sebaiknya mengupayakan 
agar jumlah produksi berada pada tingkat optimal dengan menekan seminim 
mungkin pemborosan yang terjadi pada speed losses. Upaya tersebut dapat 
dilakukan dengan cara mengefektifkan waktu pemeliharaan (maintenance) yaitu 
dengan melakukan penjadwalan ulang pada kegiatan pemeliharaan, misalnya 
dengan melakukan kegiatan pengecekan mesin sebelum mesin digunakan, 
pemberian oli mesin (pelumasan) serta pembersihan mesin secara berkala. Dengan 
demikian tingkat kerusakan mesin dapat berkurang atau dihindari. (3) Untuk 
meningkatkan tingkat mutu produk, perusahaan sebaiknya mengupayakan agar 
produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi dapat ditekan serendah 
mungkin. Hal ini dapat dikkukan dengan cara meningkatkan pengendalian 
kualitas (quality control), selain itu juga perlu ditingkatkan pengawasan kerja dan 
ketelitian kerja para karyawan. Dengan demikian pemborosan yang terjadi karena 
adanya produk cacat dapat dikurangi atau ditekan serendah mungkin. 
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