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1.1Latar BelakangMasalah
Menghadapi era Globalisasi yang diwamai dengan persaingan yang
semakinketat,suatuperusahaandituntut untuk memenuhisetiappermintaantepat
padawaktunya.Perusahaandapatmemenuhipermintaankonsumendengantepat
waktu jika prosesyang ada berjalandengrurlancar.untuk menunjangkelancaran
produksidiperlukanadanyasistemperawatanyang teraturagarmesindapatselalu
berjalandenganbaik.
PT. X adalah sebuah perusahaarryang bergerak di bidang produksi
makananringan (permen). Perusahaanirri menggunakanmesin packing unlotk
melakukanpengemasanproduk yang dihasilkannyatiap bijinya. Sehinggamesin
packing tersebutmemiliki perananpenting dalam prosesproduksi. Salah satu
faktor yang harus diperhatikan dalam mcljaga kelancaranproses pengemasan
adalah kondisi dari mesin tersebut. Jika mesin itu sendiri sering mengalami
gangguan(kerusakan),makadapatmengakibatkanterhambatnyaprosesproduksi.
Untuk menjamin kondisi mesinpacking selalu dalam keadaanbaik diperlukan
aktivitas perawatan yang baik agar prrses produksi berjalan dengan lancar.
Kondisi nyata yang terjadi di perusahaartrulalahadanyasistemperawatanmesin
yang seadanyasaja dimana perawalanhanya dilakukan bila mesin packing
mengalamikerusakansaja, sehinggamesin packing sering mengalamigangguan
(breakdown).

1.2PerumusanMasalah
Pokokpermasalahan
yangadadi P'l' X adalahterhambatnya
prosesproduksi
karenaseringnyaterjadikerusakan
ataugangguan
padamesinpackingpermenyang
dapatmenyebabkan
kerugianbagi perusahnan.
Selainitu adanyakerusakanmesin
yangfataljuga dapatmembahayakan
keselurnatan
kerjaoperatoryangbersangkutan.
untuk menjadiperusahaan
yangmemiliki performansi
yangbaik dibutuhkanadanya
sistemperencanaan
perawatanyang tepat sehinggaperusahaantidak mengalami
kerugiansertapihak konsumenmentsapuas.

1.3 Batasan Masalsh
Dalam Skripsi ini dibatasi pada perencanaanperawatanuntuk tiga mesin
packing yangpaling seringmengalamikerusakan.

1.4Tujuan Penelitian
Skripsi ini bertujuanuntuk menyusunperbaikansistemperawatandengan
menentukan
yangtepatduri komponenmesinagardapatmereduksi
saatpenggantian
tingkatterjadinyabreakdown,sehinggakopasitasproduksidapatterpenuhidengan
baik,sertamenghemat
yangdikeluarkan
biayaperawatan
olehperusahaan.

1.5Asumsi
Asumsiyangdigunakandalamskripsiini adalatrsebagaiberikut:
l. Hargakomponenselalutetapselamapenelitian.
2. Biayaperawatan
untuksemuamesinpackingdianggapsama.

1.6Sistematika
Penulisan
Sistematika
penulisan
skripsiini adalah
sebagai
berikut:
o BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahaslatar belakangmasalah,perumusanmasalah,tujuan
penelitian,sertasistematika
penulisalr skripsi.
o BAB Il LANDASANTEORI
Bab ini membahasdasar-dasar
te.r i yang diambil dari beberapareferensi
yang digunakansebagaaipedomarrdalam menyelesaikan
penelitianini,
terutama dalam perhitungan dnn analisa data untuk memecahkan
permasalahan
yangada.
o BAB lll METODEPENELITIAN
Bab ini membahas
metode-metode
dan langkah-langkah
yang akandipakai
selamapenelitianberlangsung
untukrnemecahkan
masalah,

.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PI|NGOLAHAN DATA
Bab ini membahasdata yang telah dikumpulkan dari berbagaisumber yang
nantinya diperlukan untuk menyelesrrikanpermasalahanyang ada, kemudian
dilakukan pengolahandata dengan rnenggunakanmetode perhitunganyang
adauntuk mencapaihasil yang diinginkan.

r

BAB V ANALISIS DAN PEMBAIIASAN
Bab ini membahas
hasildari perhitunganyangtelahdilakukan.Selainitu juga
dilakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh dari pengolahan data,
sehinggadapatdilakukansuatuperbandingan
kondisi.
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BABVI PENUTUP
Bab ini membahas kesimpulan 1'ang dapat diambil berdasarkan hasil
penelitianpengolahandan analisis duta yang telah dilakukan. Selain itu juga
diberikan saran sebagai bahan masukan bagi perusahaan,agar kinerjanya
dapatlebih baik untuk masayang akandatang.

