
 

 

559  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

SUBMISSION 25 
 
Implementasi Metode Overall Equipment Efectiveness (Oee) 
Guna Mengukur Efektivitas Mesin Produksi 
 
Tri Ngudi Wiyatno1, Muhamad Fatchan1, Andri Firmansyah1 

1STT Pelita Bangsa, Jl.Inspeksi Kalimalang , Tegal Danas, Cikarang, Bekasi 
 
Abstrak . Pada dunia industri yang semakin kompetitif, maka dibutuhkan adanya dukungan teknologi yang 
sangat mempengaruhi kegiatan produksi. PT. XYZ adalah perusahaan keramik di Indonesia yang 
menghasilkan produk keramik berglazur yang selalu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
produksi. Untuk mengetahui produktivitas kegiatan produksi salah satunya dengan melakukan pengukuran 
efektivitas pada mesin produksi, untuk itu maka perlu dilakukan pendekatan multi disipliner yang melibatkan 
semua usaha, kecakapan, keahlian, modal, teknologi, manajemen, informasi dan sumber-sumber daya 
lainnya secara terpadu. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menerapkan Total Productive 
Maintenance (TPM) ,yang salah satunya dengan melakukan pengukuran nilai Overall Equipment 
Effectiveness (OEE) terhadap mesin produksi. Metode perhitungan OEE berfungsi untuk melihat secara 
keseluruhan efektivitas mesin saat beroperasi yang mencakup tiga faktor yaitu Availability Rate, 
Performance Rate dan Rate of Quality. Penelitian ini merancang sistem informasi terhadap perhitungan OEE 
pada salah satu unit mesin produksi pada proses pembuatan keramik yaitu mesin pres yang bertujuan untuk 
mempermudah mendapatkan informasi terhadap kinerja mesin secara up to date, sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan produktivitas mesin dan memenuhi target produksi yang ditetapkan.Dari hasil 
perancangan sistem informasi OEE yang diterapkan pada mesin pres didapat nilai OEE mesin pres pada 
bulan April 2018 sebesar 77,50% dengan nilai Availability Rate 92,71%, Performace Rate 85,93%, Rate of 
Quality 97,28%, yang berarti nilai OEE mesin pres pada bulan April 2018 masih dalam kategori “Normal”, 
namun belum masuk dalam kategori kelas dunia (World Class Manufacturing). Faktor utama yang 
menyebabkan nilai OEE masih rendah adalah rendahnya Performace mesin yang berarti masih terjadi selisih 
antara output actual dengan output terpasang yang disebabkan karena speed loss and little stop saat mesin 
pres beroperasi. Sistem informasi OEE ini dapat diimplementasikan pada bulan yang berbeda dan unit mesin 
yang berbeda. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 

Di era global seperti sekarang ini banyak perusahaan mulai mencari alternatif untuk meningkatkan 
usaha perbaikan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas 
produksi, efisiensi terhadap logistik dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Untuk meningkatkan 
kapasitas produksi salah satu caranya dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada setiap 
departemen serta perbaikan proses yang ada didalamnya, dengan cara tersebut perusahaan diharapkan 
mampu untuk bersaing dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
 
B. Rumusan Masalah 

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan keramik berglazur terbesar di Indonesia yang berlokasi di 
Kabupaten Bogor. Saat ini informasi kinerja mesin produksi pada perusahaan tersebut masih relatif terbatas 
sehingga usaha perbaikan yang dilakukan perusahaan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang 
sesungguhnya, seperti terlihat pada Gambar 1. yang hanya menampilkan data down time per mesin, untuk 
itu diperlukan metode yang mampu mengungkapkan permasalahan dengan jelas agar dapat melakukan 
peningkatan kinerja peralatan yang lebih optimal. 
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Salah satu metode pengukuran efektivitas kinerja mesin adalah dengan metode pengukuran Overall 
Equipment Effectiveness (OEE). Metode pengukuran ini terdiri dari tiga faktor utama yang saling 
berhubungan yaitu Availability (ketersediaan), Performance (kemampuan), dan Quality (kwalitas). Metode 
ini merupakan bagian utama dari sistem pemeliharaan yaitu Total Productive Maintenanace (TPM ). 

Pada penelitian ini akan merancang sistem informasi yang berhubungan dengan efektivitas mesin saat 
beroperasi dengan mengukur nilai OEE mesin, sehingga dapat menganalisis permasalahan efektivitas mesin 
sampai pada akar permasalahannya. 

Berdasarkan table 1. menunjukan bahwa down time mesin paling tinggi selama tahun 2017 terjadi 
pada mesin pres, maka penelitian ini akan merancang sistem informasi OEE yang akan diterapkan pada unit 
mesin pres, sehingga dengan sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai analisis lebih lanjut untuk 
dilakukan perbaikan. 

 

 
 

Gambar 1. Grafik Downtime Mesin Tahun 2017 
 
C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah 
Mempermudah mengetahui kinerja mesin pada saat beroperasi . 
Mengurangi kesalahan informasi terhadap kinerja mesin. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk 
mencapai tujuan. Menurut Scott dalam [1] bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), 
pengolahan (processing) dan keluaran (output) 

Sistem Informasi merupakan proses aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan 
mendukung perusahaan dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya, selain itu 
sistem informasi juga menjelaskan berbagai alat, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk 
menyelaraskan strategi sistem informasi dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui 
penerapan teknologi yang inovatif . 

Total Productive Maintenance (TPM)  merupakan sebuah strategi yang diyakini mampu menjadi alat 
pemeliharaan berkualitas yang strategis. TPM merupakan ide orisinil dari Nakajima yang menekankan pada 
pendayagunaan dan keterlibatan sumber daya manusia dan sistem Preventive Maintenance untuk 
memaksimalkan efektivitas peralatan dengan melibatkan semua departemnen dan fungsional organisasi [2] 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah sebuah metode pengukuran yang berfokus pada 
seberapa efektif suatu operasi produksi dijalankan. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk umum sehingga dapat 
digunakan untuk perbandingan suatu unit mesin produksi di industri yang berbeda. Pengukuran OEE juga 
biasanya digunakan sebagai indikator kinerja Key Performance Indicator dalam implementasi Lean 
Manufacturing untuk memberikan keberhasilan. Penggunaan OEE sebagai Performance Indicator, 
mengambil periode berbasis waktu tertentu , seperti : pershift, harian, mingguan, bulanan maupun 
tahunan[2]. 
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OEE juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dari TPM karena keakuratan datanya. 
Jika data tentang kerusakan peralatan produksi dan alasan kerugian-kerugian produksi tidak dimengerti, 
maka aktifitas apapun yang dilakukan tidak akan dapat menyelesaikan masalah penurunan sistem kerja 
operasi[2]. 

Untuk pencapaian nilai OEE yang optimal, maka fokus pada menghilangkan enam kerugian utama 
(six big losses) yang dibagi menjadi 3 kategori yang merupakan penghalang terhadap efektivitas peralatan 
,adapun losses tersebut adalah : 

1. Downtime Losses, yang terdiri dari : 
a. Breakdown, perbaikan peralatan yang belum dijadwalkan sebelumnya dimana waktu yang 

terserap oleh kerugian ini terlihat dari seberapa besar waktu yang terbuang akibat kerusakan 
mesin produksi. 

b. Set up and Adjustment, merupakan waktu yang terserap untuk pemasangan, penyetelan dan 
penyesuaian parameter mesin untuk mendapatlkan spesifikasi yang diinginkanb pada saat 
pertama kali dimulai memproduksi kompionen tertentu. 

2. Speed Losses, yang terdiri dari : 
a. Small Stop, merupakan kerugian akibat berhentinya peralatan sebagai akibat terlambatnya 

pasokan material atau tidak adanya operator walaupun WIP tersedia. 
b. Reduce Speed, merupakan kerugian yang terjadi akibat peralatan dioperasikan dibawah 

standar kecepatan 
3. Quality Losses, yang terdiri dari : 

a. Production Reject, waktu peralatan yang terbuang untuk menghasilkan produk jelek serta 
pengerjaan ulang pada saat mesin berjalan terus menerus setelah proses penyetelan dan 
penyesuaian. 

b. Start up Reject, waktu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk rusak saat 
penyetelan dan penyesuaian untuk stabilisasi 

Dengan terindikasinya Six Big Losses tersebut perencanaan program sistematis jangka panjang 
dengan tujuan meminimalisir kerugian dapat dilaksanakan sehingga secara langsung akan mempengaruhi 
elemen-elemen penting dari perusahaan, seperti produktivitas meningkat karena berkurangnya kerugian, 
kualitas juga meningkat dampak dari pengurangan kerusakan peralatan sehingga biaya juga menurun karena 
menurunnya angka kerusakan produk, dengan demikian waktu penyerahan produk dapat dijamin lebih tepat 
waktu karena proses produksi dapat direncanakan tanpa gangguan permesinan. 

Hal-hal yang diperlukan dalam penerapan OEE perusahaan adalah dengan menghitung komponen 
OEE, yaitu: Availability rate, Performance rate dan Quality rate[2], seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Komponen Perhitungan OEE 
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Perhitungan OEE dilakukan dalam beberapa tahap [2] : 
 

1. Availability Rate : mengukur keseluruhan waktu dimana sistem tidak beroperasi karena 
terjadi kerusakan alat, persiapan produksi, penyetelan 

 
Loading time – Down Time 

Availability Rate (A) = …………………… ( 1 )  
Loading Time 

 
2. Performance Rate : diukur sebagai ratio Output actual terhadap Output teoritical peralatan 

dengan kecepatan ideal berdasarkan kapasitas design. 
 

Output Actual 
Performance Rate (P) = …………………. ( 2 )  

Output Teoritical 
 

3. Quality Rate : difokuskan pada kerugian kualitas berupa banyak produk yang rusak yang 
terjadi berhubungan dengan peralatan 
 

Output Actual - Reject 
Quality  Rate (Q) =  …….……………..……… ( 3 )  

Output Actual 
4. Overall Equipment Efectivennes ( OEE ) 

 
OEE = Availabilit (A) x Performance (P) x Quality (Q) ………..……..………( 4 ) 

 

 
Secara teoritis standart nilai OEE seperti yang terlihat pada Tabel.1 

 
Tabel 1. Standart Nilai OEE 

 
 
   

 
 

 
2. METODE PENELITIAN 
 

Berdasarkan table 1. menunjukan bahwa down time mesin paling tinggi selama tahun 2017 terjadi 
pada mesin pres, maka penelitian ini akan merancang sistem informasi OEE yang akan diterapkan pada unit 
mesin pres, sehingga dengan sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai analisa lebih lanjut untuk 
dilakukan perbaikan 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi mesin 
pres saat beroperasi dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan OEE. Selain itu juga 
dilakukan brainstorming dengan operator mesin untuk lebih mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam 
pengoperasian mesin pres, sebagai acuan untuk usulan perbaikan setelah dilakukan perhitungan nilai OEE. 

OEE Score Class 
  

100 % Sempurna 
  

85% Kelas Dunia 
  

60% Wajar 
  

OEE Factor Kelas Dunia 

Availability 90,0% 

Performance 95,5% 

Quality 99,9% 
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Selain pengamatan langsung dan brainstorming dengan operator mesin juga dilakukan studi literatur 
untuk menunjang proses perhitungan nilai OEE, mulai dari faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 
perhitungan OEE, perhitungan nilai Availability rate, Performace rate dan Quality rate dari mesin pres. 

Untuk melakukan perhitungan nilai OEE maka dibuat sistem informasi dengan melakukan input data 
yang terdiri dari plan stop, down time mesin (setup and adjustment dan break down), hasil produksi, defect 
product sehingga didapat nilai Availability rate, Performance rate, Quality rate dan OEE 
 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Setelah dilakukan pengambilan data plan stop, down time mesin (setup and adjustment dan break 
down), hasil produksi, defect product yang dilakukan selama bulan April 2018 selanjutnya data tersebut di 
input kedalam system informasi OEE yang telah dibuat, hasilnya terlihat seperti pada Gambar 3. , Gambar 4. 
dan Gambar 5. 

 
 

 
Gambar 3. Sistem Informasi Input Data OEE 
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Gambar 4. Sistem Informasi Output OEE 

 
 

 
Gambar 5. Sistem Informasi nilai OEE 

 
 
Hasil Perhitungan OEE  

Dari hasil pengumpulan dan penginputan data selama bulan April 2018 pada sistem informasi yang 
telah dirancang, maka didapat nilai Availability rate, Performance rate, Quality rate dan nilai OEE mesin 
pres, seperti yang terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 4 
 
 



 

 

565  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Tabel 2. Availability Rate, Performance Rate, Quality Rate dan OEE 
Mesin Press Bulan April 2018 

Tanggal Availability Performance Quality OEE 
1 94,4% 82,1% 97,8% 75,8% 
2 92,4% 56,9% 95,6% 50,3% 
3 98,3% 82,2% 98,3% 79,4% 
4 96,9% 85,0% 98,1% 80,8% 
5 94,9% 96,4% 97,9% 89,6% 
6 92,0% 92,2% 97,5% 82,7% 
7 97,2% 81,5% 97,5% 77,3% 
8 91,7% 87,3% 96,2% 77,0% 
9 96,9% 62,8% 98,8% 60,1% 
10 96,1% 85,8% 97,3% 80,3% 
11 97,9% 78,0% 97,7% 74,6% 
12 100,0% 83,4% 97,6% 81,4% 
13 96,9% 80,0% 96,7% 75,0% 
14 94,8% 86,5% 96,3% 79,0% 
15 87,2% 91,0% 96,0% 76,1% 
16 94,8% 81,7% 97,5% 75,5% 

17 94,8% 84,7% 96,8% 77,8% 
18 97,6% 82,4% 98,6% 79,2% 
19 94,4% 93,5% 98,2% 86,6% 
20 89,6% 90,5% 96,9% 78,5% 
21 87,2% 84,8% 97,5% 72,1% 
22 87,8% 89,1% 96,4% 75,5% 
23 95,8% 87,7% 96,5% 81,1% 
24 92,4% 96,8% 97,1% 86,8% 
25 89,9% 90,0% 97,6% 79,0% 
26 88,5% 82,9% 96,5% 70,9% 
27 74,7% 97,0% 95,0% 68,8% 
28 61,8% 96,7% 97,6% 58,3% 
29 99,3% 89,9% 97,3% 86,8% 
30 91,0% 69,8% 96,1% 61,1% 
31 93,4% 95,5% 99,0% 88,3% 

Rata2 92,71% 85,93% 97,28% 77,50%  
 

Gambar 6. Grafik Availability, Performance, Quality dan OEE 
Mesin Press Bulan April 2018 

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari hasil pengumpulkan data lapangan selama bulan April 2018 dan dilakukan input data kedalam 
Sistem Informasi OEE, maka dapat diketahui nilai Availability rate 92,71%, Performace rate 85,93%, 
Quality rate 97,28% dan OEE 77,5% seperti terlihat pada Gambar 6., yang berarti Sistem Informasi OEE ini 
dapat diimplementasikan dalam unit mesin produksi.  

Nilai OEE 77,5%, berarti bahwa mesin pres masih dalam kategori OEE Normal (range 60% – 85%), 
belum tercapainya nilai OEE pada kelas dunia disebabkan karena rendahnya Performance rate mesin pres 
saat beroperasi, hal ini berarti saat beroperasi mesin pres tersebut belum menggunakan speed yang optimal 
(speed loss) yang disebabakan karena masih tingginya Iddling and minor stoppage dan Reduce speed. 

 



 

 

566  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Karena rendahnya nilai OEE disebabkan Performace mesin rendah yang berarti terjadi speed loss,  maka 
saran/usulan untuk meningkatkan nilai OEE adalah :  

1. Meningkatkan kwalitas bahan/sparepart pada mesin pres terutama unit extruder (screw, feeding 
blade, half blade, dll).  

2. Standarisasi penggantian sparepart mesin pres, sehingga jangan memaksakan sparepart dipakai 
walaupun sudah aus 

3. Konsisten dalam penggantian sparepert mesin pres sesuai jadwal yang telah dibuat.  
4. Ketersediaan sparepart yang ada digudang , sehingga tidak terjadi penundaan penggantian 

sparepart 
jika sudah waktunya penggantian.  

Semua itu berpotensi menyebabkan kecepatan keluarnya bahan/tanah liat yang akan dipress menjadi lambat 
walaupun mesin masih bisa beroperasi sehingga output mesin pres berkurang 

Dengan telah dilakukan implementasi Sistem Informasi OEE ini maka:  
1. Sistem informasi OEE ini dapat digunakan pada bulan yang berbeda  
2. Sistem Informasi OEE ini dapat digunakan untuk menghitung nilai OEE pada unit mesin yang 
lain  
3. Penerapan TPM dapat ditindaklanjuti lebih lanjut 
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