
vii 

 

ABSTRAK 

PT Pertamina EP Field Sangatta merupakan salah satu perusahaan besar di 
Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero yang bertugas 
untuk melakukan eksplorasi dan produksi minyak mentah. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengukur kinerja dari Generator Set Caterpillar G-3512 yang 
merupakan salah satu peralatan atau alat yang digunakan oleh PT Pertamina EP 
Field Sangatta dalam melakukan proses produksi. Dengan Menggunakan Overall 
Equipment Effectiveness (OEE). Dengan menggunakan metode tersebut, maka 
dapat diketahui efektivitas dari penggunaan alat tersebut. Sehingga dapat diketahui 
usulan perbaikan yang bisa dilakukan oleh pihak Pertamina EP Field Sangatta agar 
dapat memaksimalkan penggunaan dari generator set tersebut. 

Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa nilai  rata-rata OEE untuk Generator 
set-1 selama periode 2012 adalah 32,17%, sedangkan untuk generator set-2 adalah 
33,12%. Berdasarkan standart yang telah ditetapkan pleh JIPM untuk dapat 
dikatakan baik nilai OEE harus memiliki nilai minimal 85%. Dengan demikian 
dapat dikatakan efektifitas dari kedua generator set yang berada di Stasiun 
Pengumpul 6 (SP 6) yang berada di wilayah kerja PT Pertamina EP Field Sangatta 
dapat dikatakn kurang baik. Berdasarkan analisa menggunakan six big losses dapat 
diketahui bahwa komponen Performance Rate yang menajdi penyebab rendahnya 
nilai OEE. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingginya nilai Idling and Minor 
Stoppages kedua generator set yang merupakan komponen dari performance rate 
itu sendiri. 

Untuk usulan perbaikan menggunakan diagram sebab-akibat atau 
Fishbone diagram dengan mencari nilai kontribusi tehadap OEE menggunakan 
diagram pareto. Berdasarkan hasil perhitungan diagram pareto dapat diketahui 
bahwa nilai kontribusi paling tinggi yang menyebabkan rendahnya nilai OEE untuk 
kedua generator set adalah idling and minor stoppages. untuk generator set-1 
memiliki nilai  21,15 atau memiliki 84% kontribusi terhadap rendanya nilai OEE, 
sedangkan untuk generator Set-2 adalah14,14 atau 84% kontribusi terhadap 
rendahnya nilai OEE. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas dari 
generator set adalah dengan selalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap 
operasional generator set itu sendiri termasuk pengawasan pelakasanaan preventive 
maintenance. Untuk meningkatkan nilai OEE dari generator set maka perlu 
dilakukan perhitungan OEE secara berkesinambungan sebagai salah satu alat 
kontrol dalam pengukuran kinerja di PT Pertamina EP Field Sangatta. 
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