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ABSTRAK 

 

Persaingan bisnis yang meningkat dewasa ini menuntut perusahaan untuk 
memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar unggul dalam 
persaingan. Perusahaan perlu mengupayakan penyehatan dan penyempurnaan 
meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan 
perusahaan. Pencapaian efektivitas dan efisiensi mesin dapat dilakukan dengan 
mengoptimalkan pendayagunaan mesin atau peralatan produksi sehingga kontinuitas 
produksi dapat terjamin. Dalam perusahaan Roti “SINAR” yang bertempat di JL. 
Mlatiharjo III No 498, Semarang sendiri mempunyai tiga alat produksi, yaitu mesin 
adon (mixer), mesin potong, dan oven. Namun dari hasil penelusuran pada pra 
penelitian, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada kedua peralatan oven saja 
karena belum optimalnya kerja kedua oven ini. Bertolak dari latar belakang tersebut 
diatas, selanjutnya dilakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi 
mesin produksi, dengan judul: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI 
FASILITAS PRODUKSI OVEN ROTI PADA PERUSAHAAN ROTI ”SINAR” 
SEMARANG. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi 
beberapa masalah antara lain: (1) Bagaimana perbandingan tingkat efektivitas dan 
efisiensi kedua peralatan oven pada perusahaan Roti ”SINAR” ? (2) Sumber-sumber 
pemborosan manakah yang paling utama yang berkaitan dengan peralatan produksi 
pada perusahaan Roti ”SINAR”? 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk 
menganalisa tingkat efektivitas dan efisiensi mesin pada perusahaan Roti ”SINAR”.  

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan Roti 
”SINAR” yang bertempat di Jalan Mlatiharjo III No.498, Semarang. Jenis mesin yang 
menjadi objek penelitian adalah peralatan oven. Jenis data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini adalah: data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah 
dengan cara sebagai berikut: observasi, dan studi dokumentasi. Adapun alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Six Big Losses.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan 
pada Perusahaan Roti SINAR berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi peralatan 
ovennya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 1. Tingkat efektivitas 
peralatan oven yang ada pada Perusahaan Roti SINAR belum dapat dikatakan efektif. 
Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis efektivitas mesin yang telah dilakukan pada 
minggu I bulan Mei 2007 adalah sebesar 65,01%, sedangkan batasan efektif yang 
dilakukan oleh Perusahaan Roti SINAR yaitu dibawah 80% tidak efektif dan diatas 
80% efektif; (2) Kontribusi pemborosan terbesar dari 6 pemborosan yang terjadi pada 
proses produksi Perusahaan Roti SINAR  adalah pemborosan waktu yang disebabkan 
karena adanya perbaikan pada saat terjadinya kerusakan mesin oven. 
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Sedangkan saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Untuk 
mengoptimalkan tingkat availability peralatan oven, Perusahaan Roti SINAR dapat 
meningkatkan keandalan oven dengan cara mengurangi terjadinya kerusakan oven 
yang digunakan untuk proses produksi dan berusaha untuk mengurangi waktu yang 
digunakan untuk perbaikan oven yang rusak. Pengurangan tersebut dapat dilakukan 
dengan cara mengadakan pemeliharaan preventif dan pengontrolan / pengawasan 
secara rutin terhadap jadwal produksi, dimana kegiatan penyetelan oven secara rutin 
dapat dilakukan lebih awal dari jam kerja mesin sehingga oven 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 oven serta 
pembersihan oven secara berkala. Dengan demikian tingkat kerusakan oven 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 dilakukan 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;                      
(4) Berkaitan dengan umur ekonomis oven yang ada diketahui bahwa sisa umur 
ekonomisnya hampir habis. Bila oven tersebut sudah tidak dapat digunakan 
perusahaan dapat menggantinya dengan oven yang baru atau dapat dilakukan 
pemeliharaan dan perawatan peralatan secara intensif agar oven-oven tersebut tetap 
menunjukkan tingkat efektifitas yang tinggi serta masih dapat digunakan untuk 
berproduksi dan menghasilkan produk yang optimal walaupun umur ekonomis oven 
sudah hampir habis ataupun sudah habis. 
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