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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang 

dapat menyediakan produk atau jasa berkualitas. Perusahaan dituntut untuk terus 

melakukan perbaikan terutama pada kualitas dan kuantitas produknya agar 

seluruh barang atau jasa yang ditawarkan bisa mendapatkan tempat yang baik 

pasar. Pada dasarnya potensi pasar setiap produk dapat dibedakan atas pasar 

dalam negeri dan pasar luar negeri, dimana pasar dalam negeri merupakan pasar 

utama karena lebih mudah memahami dinamikanya sedangkan pasar luar negeri 

dinamikanya lebih kompleks. Orientasi pasar produsen juga beragam, tergantung 

jenis produk dan skala produksi yang dimiliki. Secara teoritis, semakin besar skala 

ekonomi dalam berproduksi maka produsen akan berorientasi pada pasar luar 

negeri untuk dapat memaksimumkan keuntungannya.  

Industri ban merupakan salah satu komoditi agroindustri yang berorientasi 

ekspor dengan memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa negara. 

Industri ban termasuk salah satu industri yang kokoh saat ini. Pertumbuhan 

industri ban sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju kenaikan 

perkembangan produksi ban periode tahun 2005 - 2013 cukup signifikan. 

Demikian juga halnya dengan laju ekspor ban Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang menggembirakan selama periode yang sama. 

 Tabel 1 Peningkatan penjualan kendaraan bermotor dunia 

Tahun Penjualan kendaraan (unit) Penjualan ban (unit) 

2005 66 482 439  465 377 073  

2006 69 222 975  484 560 825  

2007 73 266 061  512 862 427  

2008 70 520 493  493 643 451  

2009 61 791 868  432 543 076  

2010 77 703 987  543 927 909  

2011 79 989 155  559 924 085  

2012 84 141 209  588 988 463  

2013 87 300 115  611 100 805  
Sumber: OICACPS (2014) 

Industri ban adalah industri dengan nilai investasi yang sangat besar oleh 

sebab itu skala ekonomi produksinya juga besar untuk dapat mencapai kondisi 

profit positif sehingga orientasi produksi tidak hanya untuk pasar dalam negeri 

tetapi juga untuk pasar luar negeri. Perkembangan ekspor ban Indonesia pada 

tahun 2005 - 2011 selalu mengalami peningkatan bahkan ketika terjadi krisis pun 

ekspor ban Indonesia mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena menurunnya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga harga bahan ekspor menjadi 

sangat menguntungkan. Ekspor ban Indonesia selama periode 2013 hingga 2011 

secara umum relatif tinggi dan mengalami peningkatan meskipun terjadi 

penurunan di tahun 2012 – 2013 yang disebabkan situasi ekonomi global yang 

belum pulih dan konflik yang melanda sejumlah negara di kawasan timur tengah 



 

seperti Mesir, Irak dan Suriah. Namun optimisme bahwa ekspor mobil yang akan 

diikuti dengan meningkatnya ekspor ban di tahun-tahun berikutnya tetap tinggi. 

Tabel 2 Perkembangan ekspor mobil Indonesia  

Tahun 
Volume ekspor  

unit Pertumbuhan (%) 

2005 17 805 - 

2006 30 974 74.0 

2007 60 267 94.6 

2008 100 982 67.6 

2009 56 669 -43.9 

2010 85 796 51.4 

2011 107 932 25.8 

2012 173 371 60.6 

2013 170 907 -1.4 
Sumber: GAIKINDO (2014) 

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir ban dengan lebih dari 140 

negara tujuan dan yang terbesar adalah Jepang, USA, United Arab, Inggris, dan 

Arab Saudi. Pertumbuhan industri ban selalu diwarnai oleh kondisi permintaan 

yang berlebih. Pertumbuhan kapasitas produksi selalu lebih kecil dibandingkan 

pada pertumbuhan konsumsinya. Menghadapi kondisi permintaan yang berlebih 

tersebut dan untuk menjaga stabilitas serta kondisi pasar yang sehat terutama 

pasar domestik maka pabrik ban harus beroperasi pada kapasitas maksimumnya. 

Tingginya tingkat produksi dibandingkan kapasitas terpasang dikarenakan untuk 

memenuhi permintaan ban didalam dan luar negeri. Oleh sebab itu untuk dapat 

mencapai kapasitas produksi yang optimal dalam skala ekonomi maka produsen 

ban harus mendapatkan pasar ekspor. 

Goodyear Indonesia adalah salah satu perusahaan ban terbesar dan tertua di 

Indonesia yang merupakan salah satu dari 22 Goodyear di negara lain. Saat ini 

perusahaan memiliki 123 gerai autocare, sentra service, dan tire center. Penjualan 

dan saluran distribusi produk tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri 

(laporan tahunan PT Goodyear Indonesia. 2012). Berbagai upaya dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi tingginya permintaan pasar 

dalam dan luar negeri. Perusahaan selama ini dalam mengukur nilai efektivitas 

peralatan atau mesin pada lini produksinya belum memberikan hasil yang terbaik, 

di samping itu permasalahan terjadi pada proses produksi seperti kerusakan ban 

hasil produksi (availability losses tires) yang lebih besar dari yang direncanakan 

(schedule losess tires). Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan. 

Kompetisi global perusahaan ban saat ini mengharuskan perusahaan mampu 

bersaing dan memiliki keunggulan agar dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Menurut Kaplan dan Norton (2004) salah satu usaha yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas 

perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan melakukan 

manajemen resikodengan baik. Untuk memiliki keunggulan tersebut, salah satu 

cara yang digunakan oleh perusahaan adalah melakukan perbaikan terus menerus 

(continuous improvement) di setiap bagian atau departemen serta pada setiap 
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proses di dalamnya. Dengan usaha-usaha perbaikan tersebut perusahaan dapat 

bertahan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. 

Perbaikan sistem manufaktur pada sektor industri manufaktur ban, 

merupakan salah satu usaha perbaikan yang intensif dilakukan sehingga dapat 

merespon perubahan pasar otomotif dengan cepat. Selain itu untuk mendukung 

sistem manufaktur tersebut, kinerja peralatan-peralatan yang digunakan dalam 

proses harus tingkatkan sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin (Raguram 

2014). Pada kenyataanya sering dijumpai tindakan perbaikan atau pemeliharaan 

yang diambil tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya, seperti 

melakukan kegiatan yang tidak semestinya atau melakukan pemeliharaan setelah 

terjadi masalah. Akibatnya banyak ditemukan bahwa kontribusi terbesar dari total 

biaya produksi bersumber dari biaya pelaksanaan pemeliharaan peralatan, baik 

secara langsung maupun tidak. Untuk itu pemeliharaan diterapkan pada peralatan 

yang bermasalah. Bermasalah di sini berarti, terjadi kemerosotan dalam hal 

kualitas maupun kuantitas dari produk. Beberapa aspek dari pemeliharaan 

pencegahan biasanya merujuk pada kegiatan perbaikan (repair), perkiraan 

(predictive), dan pemeriksaan menyeluruh (overhaul). Hal ini juga disebabkan 

karena kurang efektifnya sistem atau metode yang mampu mengukur kinerja 

sesungguhnya dari peralatan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

terjadi. 

Pemilihan sistem perbaikan kinerja mesin produksi ban sangat penting 

untuk mencapai sasaran perusahaan. Perbaikan kinerja mesin produksi ban juga 

menjadi sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

sasaran perusahaan. Dengan melakukan pengukuran kinerja mesin produksi ban 

berarti terdapat proses monitor, pengendalian, dan perbaikan. Salah satu metode 

pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan peralatan dan proses adalah Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

(Rahmadani et al. 2014). Metode ini merupakan bagian utama dari sistem 

pemeliharaan yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia 

(Iannone dan Nenni 2015). Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan persentase OEE baik dari waktu yang tersedia (avalibility), 

dayaguna peralatan (performance), dan Kualitas (quality) dengan mengurangi 

waktu pemasangan (setup), mengurangi waktu tunggu (idle), menaikkan 

kecepatan mesin ataupun mengurangi scrap akan menjadi alternatif untuk 

dilaksanakan, tentu saja perbaikan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan  

indikasi yang ada di peta aliran nilai kondisi saat ini (current value stream 

mapping/VSM) sehingga berdampak langsung  terhadap future state VSM dan 

OEE. Heizer dan Render (2004) menambahkan bahwa selain meningkatkan 

kuantitas produk diperlukan juga penggunaan poka-yoke (metode anti salah) 

dalam meningkatkan kualitas produk dalam mendukung penerapan OEE. Untuk 

meningkatkan fungsi produksi dibutuhkan analisis yang cermat terhadap kinerja 

tiap proses sehingga ditemukan akar masalah dan dapat ditentukan prioritas 

perbaikannya. Salah satu metode perbaikan yang digunakan untuk mengatasi 

permasalahan dalam proses pergantian tipe adalah dengan menggunakan metode 

Single Minute Exchange of Die (SMED) selain itu metode perbaikan yang 

diusulkan dalam penelitian ini adalah metode poka yoke (anti salah) dan metode 

kontrol visual. Metode-metode perbaikan ini merupakan beberapa metode yang 

biasa digunakan dalam konsep Lean manufacturing dalam meningkatkan 



 

persentase OEE. Pemilihan metode perbaikan dalam penelitian ini juga didasarkan 

pengamatan peneliti, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait serta data-data 

pendukung lainnya di lapangan.  

Perumusan Masalah 

Meningkatnya persaingan industri ban di dunia khususnya Indonesia, 

memaksa organisasi manufaktur mengubah pola manufakturnya.  Kebutuhan 

untuk merancang ulang sistem manufaktur sangat berguna untuk mengatasi 

fluktuasi permintaan ban di pasar yang cenderung meningkat. Situasi tersebut 

memunculkan paradigma untuk mendukung proses perancangan ulang sistem 

manufaktur. 

Peningkatan kapasitas produksi yang optimal dengan biaya yang kompetitif 

menjadi tuntutan setiap industri ban agar tetap bisa bersaing. Penentuan prioritas 

masalah yang harus segera diperbaiki serta metode yang tepat dalam 

memperbaikinya, dalam hal ini di area produksi akan menjadi peluang 

dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan pemikiran di atas maka perumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengidentifikasi dan menentukan prioritas masalah yang terjadi 

pada proses produksi ban? 

2. Bagaimana solusi yang diberikan untuk mengurangi masalah-masalah 

tersebut? 

3. Bagaimana model VSM-nya jika solusi yang ditawarkan dilaksanakan? 

Tujuan 

Tujuan penelitian ini antara lain:  

1. Mengidentifikasi dan menentukan prioritas masalah yang berpengaruh 

terhadap kinerja proses produksi ban melalui model peta aliran nilai (value 

stream mapping / VSM) 

2. Memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan kinerja proses produksi 

ban berdasarkan nilai OEE. 

3. Memberikan peta masa depan (future state mapping) pada proses produksi 

ban setelah proses terlemah diperbaiki. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk membuat desain model 

peningkatan nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) pada proses 

produksi ban agar dapat memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. 

Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam 

memberikan alternatif kebijakan dalam peningkatan kinerja proses produksi 

ban terkait dengan peningkatan hasil produksi secara keseluruhan. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai acuan 

oleh peneliti-peneliti lebih lanjut yang mempunyai kesamaan dengan tema 

penelitian yang diajukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
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