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ABSTRAK

PT. Lotus Indah Textile Industries merupakan perusahaan yang bergerak
dalam industri tektile, dalam proses produksi tidak terlepas dari masalah yang
berhubungan dengan efektivitas mesin yang diakibatkan oleh six big losses . Oleh
karena itu diperlukan langkah-langkah efektif dan efisien dalam pemeliharaan
mesin dan peralatan untuk menanggulangi dan mencegah masalah tersebut.

Total Productive Maintenance (TPM) adalah suatu prinsip manajemen
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi perusahaan dengan
menggunakan mesin secara efektif. Tidak tepatnya penanganan dan pemeliharaan
mesin akan mengakibatkan kerugian-kerugian disebut dengan Six Big Losess yaitu
breakdown losses, set-up and adjustment losses, reduced speed losses, idling and
minor stoppages, rework losses dan yield scarp losses

Penerapan TPM pada PT. Lotus Indah di mulai pada tahun 2006, dengan
beberapa program diantaranya, preventive maintenance, autonomous
maintenance, pendidikan dan pelatihan, standard keselamatan dan kesehatan
pekerja dan quality kontrol dalam setiap proses produksi semua program tersebut
dengan tujuan peningkatan efektivitas mesin. Dalam mengukur efetivitas
penerapan TPM mengunakan indikator nilai OEE pada mesin ring frame spinning
I dan II, yang kemudian menganalisis dengan pengukuran OEE six big losses
untuk mengetahui besarnya efisiensi yang hilang pada keenam faktor six big
losses. Dari keenam faktor tersebut selanjutnya dicari faktor apa yang
memberikan kontribusi terbesar yang mengakibatkan besarnya efisiensi pada
mesin ring frame.

Kesimpulan yang dapat diambil pada departemen spinning I bahwa nilai
OEE untuk periode Januari 2011 – Desember 2011 berkisar antara 74.00% sampai
86.36% dan pada departemen spinning II berkisar antara 77.25% sampai 90.44%.
Pada ke 2 departemen spinning nilai OEE six big losses yang menjadi prioritas
utama untuk dieliminasi perusahaan adalah faktor Reduced Speed Loss. Dari
pencapainan nilai OEE pada spinning I dan II dapat di simpulkan penerapan TPM
belum berjalan maksimal masih sedikit dibawah standard JIPM (≥85%) 
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