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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Total Productive Maintenance (TPM) merupakan filosofi yang berasal dan 

dikembangkan di  Jepang. Konsep TPM pada saat ini tidak hanya diterapkan di 

Jepang saja akan tetapi TPM juga sudah diterapkan diseluruh dunia. Perusahaan 

yang berasal dari Amerika, Eropa dan negara – negara lain di luar Jepang juga 

menerapkan TPM untuk operasional pabriknya. Penerapan TPM terbukti 

memberikan perubahan yang baik pada perusahaan berupa peningkatan 

produktivitas, peningkatan kualitas, pengendalian biaya, ketepatan pengiriman 

produk kepada konsumen, menjaga keselamatan dan peningkatan semangat dalam 

menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk operasi pabrik (Shukla dan 

Upadhyaya 2010). 

 PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan gula rafinasi terbesar di 

Indonesia. Hasil produksi PT. XYZ tergolong tidak stabil dan beberapa kali 

mengalami penurunan. Produksi terbesar dihasilkan pada tahun 2013 yang 

kemudian menurun pada tahun berikutnya, hasil produksi sempat mengalami 

kenaikan pada tahun 2016 akan tetapi menurun kembali pada tahun 2017. Yield 

produksi juga menunjukkan angka yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Data 

tentang menurunnya produksi dan yield dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 Data yield dan hasil produksi di PT. XYZ 

 2013 2014    2015 2016 2017 

Hasil Produksi ( Ribu Ton) 526.82 379.51 394.18 467.18 422.05 

Produktivitas ( % )  96.69 94.32 94.92 95.91 95.40 

Sumber: Hasil laporan produksi PT. XYZ 2013 - 2017 

 

Penurunan yield ini bisa disebabkan karena physical losses, yaitu karena 

kebocoran atau tumpahan material dari proses produksi. Penyebab lainnya juga 

bisa karena chemical losses, yaitu karena terjadinya inversi yang menyebabkan 

gula tidak dapat dikristalkan kembali. Chemical losses terjadi karena terlalu 

banyak WIP atau menyimpan WIP terlalu lama akibat adanya kerusakan mesin 

yang menyebabkan proses produksi berhenti. Microbiologycal losses juga 

memungkinkan terjadi akibat tidak adanya pembersihan peralatan secara rutin. 

Selain tiga penyebab losses tersebut, produk yang tidak sesuai dengan standar 

kualitas juga merupakan hal yang menurunkan yield. Masalah - masalah yang 

menjadi penyebab ini seharusnya bisa diatasi jika penerapan TPM dijalankan 

dengan baik. TPM bertujuan untuk mencapai zero accident, zero breakdown, zero 

crisis dan zero defect (zero ABCD).  

TPM menggunakan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sebagai 

parameter ukuran kinerja pabrik. OEE dihitung dengan mempertimbangkan tiga 

hal yaitu availabilty, performance rate dan quality rate. Parameter yang menjadi 

acuan adalah waktu yang tersedia untuk produksi, breakdown, hasil produksi, 

kapasitas, dan reject yang dihasilkan. Tabel berikut menunjukkan nilai OEE hasil 

perhitungan dari laporan kerja produksi PT. XYZ tahun 2013-2017.  Nilai OEE 

yang dihasilkan menunjukan ketidakstabilan dan masih di bawah nilai OEE yang 
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menjadi standar dari penerapan program TPM. Menurut Nakajima (1988), nilai 

standar OEE yang harus dicapai dari program TPM adalah 85%.  

Tabel 2  OEE pabrik gula PT. XYZ  

 2013 2014 2015  2016  2017 

Availabilty (%) 97.41 87.09 93.35 95.67  89.48 

Performance rate (%) 73.58 54.06 56.24 66.36  63.95 

Quality rate (%) 99.58 97.44 98.57 99.71  99.42 

OEE ( % )  71.38 45.87 51.75 63.31  56.89 

 

Kondisi pabrik gula rafinasi PT. XYZ akan menjadi bahan penelitian untuk 

memberikan masukan tentang upaya meningkatkan produktivitas pabrik (yield) 

melalui penerapan program TPM. Data yield dan OEE yang dicapai pada periode 

tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 1 Grafik pencapaian yield dan OEE PT. XYZ 

 

Analisis akan dilakukan dengan mengevaluasi penerapan pilar-pilar TPM 

sebagai program kerja yang dijalankan pada operasional pabrik. Penerapan TPM 

menjadi bahan penelitian karena mendukung target PT. XYZ ini dalam 

meningkatkan yield, setiap kenaikan 1% yield akan menghasilkan penghematan 

sebesar USD 6 /ton produk (CEO PT. XYZ April 2018, komunikasi pribadi). 

Penghematan ini dihasikan dari berkurangnya jumlah bahan baku yang diperlukan 

untuk memproduksi jumlah produk gula tertentu, atau bertambahnya produk gula 

yang dihasilkan dengan jumlah bahan baku yang sama. Kapasitas terpasang 

pabrik ini adalah sebesar 600 ribu ton per tahun, maka kenaikan yield 1% akan 

menghasilkan penghematan USD 3,6 juta jika pabrik berproduksi sesuai dengan 

kapasitasnya. Target pencapaian yield pada perusahaan ini adalah 96.5%.  

Produk Gula di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gula kristal putih 

(GKP) dan gula kristal rafinasi (GKR). GKP adalah gula yang dijual secara retail 

dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat dengan standar warna diatas 81 icumsa 

(International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis). GKP ini 

biasanya diproduksi oleh pabrik gula (PG) pemerintah dan juga oleh PG swasta 

yang memiliki perkebunan tebu atau membeli tebu dari pertanian masyarakat. 

Hasil produksi yang belum maksimal dari PG dan tidak sebanding dengan 
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kebutuhan masyarakat, maka pemerintah juga menugaskan pabrik gula rafinasi 

untuk memproduksi GKP dalam jumlah tertentu. Saat ini neraca gula nasional 

masih defisit lebih dari 3 juta ton per tahunnya (Kemenperin 2017). Marpaung et 

al. (2011) menyatakan bahwa industri gula Indonesia menghadapi tiga kendala 

yaitu produksi gula didominasi oleh pabrik gula berkapasitas giling kecil, pabrik 

gula telah berumur tua (absolete) dan sebagian besar pabrik gula bahan bakunya 

bergantung pada tebu rakyat yang berasal dari sawah. Padahal pada sawah 

beririgasi baik sangat sulit berkompetisi dengan tanaman alternatif selain tebu 

yang masa panennya lebih cepat dan memerlukan ongkos produksi yang lebih 

sedikit. 

Pembangunan industri berbasis tebu di Indonesia yang lebih bermakna 

ternyata belum terwujud karena ketidakmampuan mengatasi aneka masalah yang 

sifatnya mendasar, seperti tingginya biaya operasional, rendahnya rendemen, 

kinerja mesin yang tidak maksimal dan impor gula yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan dalam negeri sehingga menjadi berlebih di pasar (Tayibnapis et al. 

2016). Swasembada gula dapat tercapai dengan membangun minimum 18 pabrik 

gula baru yang terdiri dari pabrik gula kristal putih dan gula kristal rafinasi 

dengan kapasitas produksi masing-masing 10.000 tcd dan juga harus diikuti 

dengan perluasan lahan tebu hingga minimal mencapai 489.131 hektar (Kurniasari 

et al. 2015). 

Produk dari pabrik gula rafinasi adalah GKR dengan standar warna lebih 

rendah dari 80 icumsa dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan industri. 

Bahan baku dari GKR ini diimpor langsung dari Australia, Brazil dan Thailand. 

Perbedaan antara GKP dan GKR adalah dari warna produk yang dihasilkan. El 

Fajrin et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dari hasil peramalan 

mengindikasikan adanya peningkatan permintaan gula rafinasi secara agregat 

sebesar 202,526 ton per tahun pada  industri makanan, minuman dan farmasi di 

Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Kenaikan yield pabrik gula 

PT. XYZ yang juga dapat diartikan sebagai kenaikan hasil produksi gula rafinasi 

akan membantu pemenuhan kebutuhan gula dan mengurangi defisit neraca gula 

Indonesia. Pengurangan defisit neraca gula nasional juga membantu mengurangi 

impor produk gula dari luar negeri. 

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pilar-pilar TPM diterapkan di PT. XYZ ?  

2. Bagian produksi mana yang merupakan area kerja kritis dan apa 

permasalahannya? 

3. Rekomendasi apa yang sesuai dalam menunjang implementasi TPM yang 

efektif pada pabrik gula rafinasi PT. XYZ untuk meningkatkan produktivitas 

pabrik? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menganalisis pilar-pilar TPM yang diterapkan di PT. XYZ. 

2. Mendapatkan area kerja kritis pada bagian produksi dan menganalisis 

permasalahannya. 

3. Mendapatkan rekomendasi yang sesuai untuk menunjang implementasi TPM 

yang efektif pada pabrik gula PT. XYZ. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas penerapan TPM di area proses produksi PT. XYZ 

dan tidak termasuk kepada penerapan TPM di area pembangkit (power plant) 

yang juga ada di pabrik ini.  

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Ottosson (2009) di salah satu perusahaan otomotif di Jerman, 

dengan penerapan TPM di perusahaan tersebut bisa menghasilkan kenaikan 

produktivitas sebesar 20% dari sebelumnya. Hal ini bisa dicapai walau baru 

menjalankan tiga pilar TPM yaitu Continuous Improvement, Autonomous 

Maintenance serta Training and Education. Program training dilakukan kepada 

operator untuk menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan mesin dan analisa 

penyebabnya. Para pekerja perusahaan ini menyambut baik penerapan TPM di 

perusahaan tempat mereka bekerja. Masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan 

dengan baik dari sebelumnya dengan data yang lengkap, mereka juga optimis bisa 

mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

Penelitian Meng dan Yusof (2012) di 30 perusahaan listrik dan elektronik 

menyatakan bahwa efek penerapan TPM memberikan kontribusi kepada performa 

pabrik. Efek tersebut adalah menurunnya biaya, meningkatnya kualitas, 

pengiriman produk yang lancar dan meningkatnya produktifitas. Unsur-unsur 

yang diteliti dan memberikan faktor meningkatnya performa pabrik adalah top 

management leadership, planned maintenance, focused improvement, 

autonomous maintenance dan education – traning. Penelitian menyatakan bahwa 

pilar planned maintenance adalah pilar yang paling berpengaruh memberikan 

kontribusi meningkatnya performa pabrik dari kelima unsur tersebut. Pilar ini 

diterapkan dengan fokus pada kesiapan jadwal pemeliharaan yang baik, adanya 

daftar pekerjaan yang harus dilakukan selama pekerjaan pemeliharaan (task list), 

sistem informasi dan dokumentasi yang baik, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan 

jadwal yang baik.  

 Penelitian Wakjira et al. (2012) di pabrik pengolahan gandum di Ethiopia 

menyatakan bahwa penerapan TPM menghasilkan peningkatan yang baik. 

Penelitian dilakukan dengan mengukur OEE boiler plant di pabrik gandum ini  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




