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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Semen merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan fisik sebagai sarana dan prasaranan infrastruktur. PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk, merupakan salah satu produsen semen di nasional maupun internasional. 

Salah satu kegiatan perusahan dalam membuat semen yaitu kegiatan penambangan batu 

kapur dan tanah liat yang merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan semen. 

Sistem penambangan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dimulai dengan kegiatan 

pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengambilan batu kapur yang dilakukan 

dengan kegiatan peledakan dan juga kegiatan menggunakan alat surface miner, penggalian 

dan pemuatan, hingga pengangkutan menuju lokasi peremukan (crushing plan). 

Untuk memenuhi target produksi, batu kapur diledakkan secara rutin tiap harinya 

dilokasi penambangan. Namun material batu kapur hasil peledakan ini masih dalam bentuk 

bongkahan-bongkahan dengan bentuk yang variatif. Oleh karena itu perlu dilakukan proses 

pengolahan agar produk batu kapur memiliki ukuran yang relative seragam dan memenuhi 

syarat untuk dijadikan bahan baku pembuatan semen.  

Proses pengolahan material batu kapur dilakukan dengan memasukkan batu kapur 

ke unit peremukan batuan yang ada di pabrik (crushing plant). PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk, memiliki 4 crushing plant yang diberi nama masing-masing yaitu pabrik 

Tuban 1, Tuban 2, Tuban 3, Tuban 4. Pada pabrik Tuban 1 terdapat 2-unit peremuk batu 

kapur (hammer crusher) dan 1 unit peremuk tanah liat (cutter crusher). Pabrik Tuban 1 

memiliki target produksi batu kapur sebesar ± 420.000 ton/bulan dengan waktu kerja yang 

tersedia setiap harinya adalah 24 jam. Namun dalam kegiatan produksinya, unit hammer 

crusher sering mengalami hambatan yang menyebabkan nilai efisiensi kerja dan tingkat 

produktivitas alat rendah. Sehingga target produksi batu kapur sebesar ± 420.000 

ton/bulan di pabrik Tuban 1 tidak tercapai. Peremukan batu kapur dimaksudkan untuk 

memperkecil ukuran material hasil penambangan yang masih berbentuk bongkahan 

kemudian dirubah menjadi ukuran yang diharapkan pada proses selanjutnya. Kegiatan 

peremukan ini memerlukan beberapa peralatan, yaitu hopper, pengumpan (feeder), mesin 
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peremuk (hammer crusher), sabuk berjalan (belt conveyor), dan peralatan lain yang saling 

berkaitan pada sistem kerjanya.  

Pada penelitian lain (Rahman, 2019), telah dilakukan perhitungan Overall 

Equipment Effetiviness (OEE) pada mesin perfect binding, pada periode April-Juni 2016 

yang dibandingkan dengan periode April-Juni 2017, didapatkan hasil pada bulan April 

2017 sebesar 58,38%, pada bulan Mei 2017 sebesar 63,75%, dan di bulan Juni 2017 sebesar 

56,10% secara umum pencapaian Overall Equipment Effetiviness (OEE) meningkat setiap 

bulannya, tetapi belum mencapai kriteria World Class Overall Equipment Effetiviness 

(OEE). Terjadi peningkatan di Bulan April 2017 sebesar 2,24%, di bulan Mei 2017 sebesar 

11,88%, dan di bulan Juni 2017 sebesar 4,53% jika dibandingkan dengan periode April-

Juni 2016. Rendahnya nilai Overall Equipment Effetiviness (OEE) yang didapatkan pada 

mesin Perfect Binding menyebabkan produktivitas mesin tersebut menurun. Rendahnya 

nilai OEE disebabkan oleh 4 faktor yaitu pengetauan operator tentang mesin kurang 

(Manusia), temperature lem tidak stabil (Mesin), vendor terlambat supply (Material), dan 

waktu ganti pisau tidak efisien (Metode) 

Pada penelitian lain (Siswanto, 2016) juga dijelaskan mengenai analisa efektifitas 

rolling mill flatbar dengan metode Overall Equipment Effetiviness (OEE) di PT. Indobaja. 

Target perusahaan tidak pernah tercapai 5.000 Ton flatbar setiap bulan. Hasil identifikasi 

menunjukan Availability Adjustment 35,68%, Availability Down Time 58,10%, 

Performance Reduced Speed 1,84%, Performance Minor Unrecord Stopage 3,70%. Dari 

jumlah hasil produk flatbar Quality Reject 37,26%, dan Quality Rework 62,74%. Untuk 

hasil analisa kemampuan efektifitas produksi PT. Indobaja, dalam penelitian menunjukan 

Availability 45,27%, Performance 65,11%, Quality 19,97%, dan nilai persentase OEE 

5,88%. Berdasarkan analisa diagram fishbone, dari faktor manusia operator kurang 

bertanggung jawab dan kurang pengalaman perbaikan mesin, faktor metode kerja 

preventive maintenace tidak berjalan, faktor mesin sering berhenti karena kerusakan dan 

perbaikan cacat produk, faktor matrial flatbar sering keropos, dan faktor lingkungan kerja 

panas, sehingga performace perbaikan mesin tidak optimal. 

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan untuk upaya meningkatkan produktivitas 

dari unit hammer crusher Tuban 1 dengan beberapa indikaktor sebagai evaluasi, salah 

satunya adalah metode Overall Equipment Effetiviness (OEE) agar dapat mengetahui 

tingkat produktivitas hammer crusher sendiri, dan apabila dari hasil perhitungan tersebut 

tidak memenuhi standar produktivitas Overall Equipment Effetiviness (OEE), maka 
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dilakukan analisa penyebab nilai produktivitas tidak tercapai dengan metode diagram 

Sebab Akibat (fishbone) yang kemudian diberikan usulan perbaikan yang sesuai untuk 

meningkatan produktivitas dalam kegiatan pengolahan batu kapur di unit crushing plant 

Tuban 1 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pabrik Tuban. Alasan menggunakan kedua 

metode tersebut adalah untuk memudahkan pekerja dalam melakukan identifikasi 

permasalahan yang sering terjadi di unit hammer crusher, terutama pada tingkat 

produktivitas mesin hammer crusher itu sendiri. Dan setelah dilakukan perhitungan dan 

analisa faktor penyebab penurunnya produktivitas tersebut maka diharapkan unit hammer 

crusher lebih optimal dalam melakukan kegiatan produksi batu kapur 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil perhitungan produktivitas unit hammer crusher Tuban 1 

dengan metode Overall Equipment Effetiviness (OEE)? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit hammer crusher di 

pabrik Tuban 1 dengan metode diagram Sebab Akibat (Fishbone)? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung produktivitas hammer crusher Tuban 1 menggunakan metode 

Overall Equipment Effetiviness (OEE) 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit hammer crusher 

di pabrik Tuban 1 menggunakan metode diagram Sebab Akibat (Fishbone) 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian Tugas Akhir ini untuk perusahaan dan akademisi adalah : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kinerja unit 

crushing plant sehingga tercapai target produksi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2. Sebagai referensi para akademisi dalam menambah pengetahuan tentang 

cara meningkatkan produktivitas di crushing plant 
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1.5 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan, maka perlu 

dilakukan Batasan dan asumsi dalam penyusunan penelitian ini. Dengan adanya Batasan 

dan asumsi, diharapkan penelitian yang dilakukan lebih terarah dan hasil yang akan dicapai 

lebih jelas. 

1.5.1 Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian kedepannya, peneliti memberikan batasan agar 

penelitian ini terfokus dan jelas, batasan masalah tersebut diantaranya yaitu : 

1. Hanya fokus pada produktivitas di unit crushing plant Tuban 1  

2. Data yang digunakan yaitu satu bulan produksi di unit crushing plant 

Tuban 1 yakni pada tanggal 02 Januari – 31 Januari 2020 

3. Metode yang digunakan adalah Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) dan metode Sebab Akibat (Fishbone) 

4. Peneliti hanya melakukan penelitian di area crushing plant di pabrik 

Tuban 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


