
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

 Overall Equipment Effectiveness merupakan produk dari six big losses 

padamesin/peralatan. OEE juga merupakan ukuran menyeluruh yang 

diidentifikasikan tingkat produktivitas mesin/peralatan dan kinerja secara teori. 

Pengukuran ini sangat penting untuk mengetahui area mana yang perlu untuk 

ditingkatkan produktivitas ataupun efisiensi mesin/peralatan dan juga dapat 

menunjukkan area bottleneck yang terdapat pada lintasan produksi. OEE juga 

merupakan alat ukuruntuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang tepat untuk 

jaminan peningkatan produktivitas penggunaan mesin/peralatan (Nakajima,hal 

120,1988). 

 Tujuan dari OEE adalah sebagai alat ukur performa dari suatu sistem 

maintenance, dengan menggunakan metode ini maka dapat diketahui 

ketersediaanmesin/peralatan, efisiensi produksi, dan kualitas output mesin/peralatan. 

Untuk itu hubungan antara ketiga elemen produktivitas tersebut dapat dilihat pada 

rumus dibawah ini. 

Dimana rumusnya : A =Availability   (2.1) 

   P = Performance effectiveness 

   Q = Quality 

  OEE  =  Availability x Performance effectiveness xQuality 
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2.1.1 Availability Ratio 

 Availability ratio adalah tingkat efektivitas beroperasinya suatu mesin 

atauperalatan. Availability ratio merupakan perbandingan antara waktu operasi 

(operating time) dengan waktu persiapan (loading time). Parameter ini menentukan 

tingkat kesiapan alat yang ada dan dapat digunakan. Ketersediaan yang rendah 

merupakan cerminan dari pemeliharaan yang buruk. Sehingga untuk melakukan 

perhitungan nilai Availability diperlukan operation time, loading time, dan downtime. 

Secara matematis, perhitungan avaibility dapat dihitung sebagai berikut : 

  Operation time 

Avaibility  =                x 100%   (2.2) 

             Loading time 
  

 Operation time merupakan hasil yang diperoleh dari pengurangan loading 

time dengan waktu downtime mesin. Downtime mesin adalah waktu proses 

yangseharusnya digunakan mesin akan tetapi karena adanya gangguan pada 

mesin/peralatan (equipment failure) mengakibatkan tidak ada output yang dihasilkan. 

Downtime meliputi mesin berhenti beroperasi akibat kerusakan mesin/peralatan, 

penggantian cetakan (dies), pelaksanaan prosedur setup dan adjustment dan 

sebagainya. 

 Loading time adalah waktu yang tersedia (availability) per hari atau perbulan 

dikurang dengan waktu downtime mesin direncanakan (planned downtime). 

 

2.1.2 Performance Ratio 

 Performance Ratio merupakan hasil perkalian dari operating speed rate dan 

net operating rate, atau rasio kuantitas produk yang dihasilkan dikalikan 

denganwaktu siklus idealnya terhadap waktu yang tersedia yang melakukan proses 

produksi (operation time). 
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 Operating speed rate merupakan perbandingan antara kecepatan ideal 

mesinberdasarkan kapasitas mesin sebenarnya (ideal cycle time) dengan kecepatan 

actual mesin (actual cycle time). Persamaan matematiknya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

    Ideal cycle time 

Operating speed rate      =                     (2.3) 

    Actual cycle time 
  

 Net operating rate merupakan perbandingan antara jumlah produk 

yangdiproses dikali actual cycle time dengan operation time. Net operating time 

berguna untuk menghitung kerugian yang diakibatkan oleh minor stoppages dan 

menurunnya kecepatan produksi (reduced speed). Persamaan matematiknya dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

                   Actual processing  time 

     Net operating rate       =                   (2.4) 

           Operation  time 

  

Perfomance efficiency   =  net operating  x operating cycle time  

 

Processed amount x actual cycle time   ideal cycle time  

         x 

  Operating time  actual cycle time 

 

Perfomance efficiency   = Processed amount x actual cycle time    (2.5) 

 

      Operating time 

  

2.1.3 Quality Ratio 

Quality Ratio adalah rasio jumlah produk yang lebih baik terhadap 

jumlahtotal produk yang diproses. Jadi quality ratio adalah hasil perhitungan dengan 

menggunakan dua faktor, sebagai berikut: 

a. Processed amount (jumlah produk yang diproses) 

b. Defect amount (jumlah produk yang cacat) 

 Maka, Quality Ratio dapat dihitung sebagai berikut: 
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Processed amount – defect amount   

Quality ratio =                             (2.6) 

                  Processed amount 
 

   Overall Equipment Effectiveness (OEE) sudah banyak 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mampu mengatasi masalah serupa 

(permasalahan equipment). Pengukuran ini merupakan bagian utama dari sistem 

pemeliharaanyang banyak diterapkan oleh perusahaan Jepang. Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) adalah “best practice”yang berfungsi untuk memonitor dan 

mengembangkan efektivitas proses manufaktur seperti mesin, plant manufaktur, dan 

assembly lines (Vorne Industries,hal 56,2008). 

Program pemeliharaan dapat dilakukan ketika daftar alokasi kegiatan perawatan 

mesin sudah terencana. Program perawatan biasanya dibuat setiap minggu, atau 

setiap bulan, atau periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan produksi. Hal-hal 

yang harus diperhatikan adalah menyediakan peralatan yang akan digunakan dalam 

pemeliharaan dan menganalisis serta memeriksa hasil pekerjaan perawatan yang 

telah dilakukan secara rutin. Sedangkan, pengukuran OEE merupakan indikator 

sebagai tingkat ketercapaian efektifitas mesin dalammenjalankan perencanaan 

perawatan serta program pemeliharaan yang sudah direncanakan sejak awal. Oleh 

karena itu, pengukuran OEE didasarkan atas kesiapan perencanaan pemeliharaan 

terhadap peralatan-peralatan tersebut. Indikator nilai OEE, lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Indikator Nilai OEE 

OEE & Fungsi- 

Nilai 
Fungsinya  

  

Availability > 90 % 
  

Performance > 95 % 
  

Rate of Quality > 99 % 
  

OEE > 85 % 
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2.2 Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan (Maintenance) merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk 

mempertahankan (retaining) dan mengembalikan (restoring) mesin ataupun 

peralatan kerja ke kondisi yang terbaik sehingga dapat melakukan produksi dengan 

optimal. Pada umumnya sebuah produk yang dibuat oleh manusia, tidak mungkin 

tidak terjadinya kerusakan pada produk. Namun, usia penggunaan dapat 

diperpanjang dengan dilakukan perbaikan yang dikenal dengan pemeliharaan 

(maintenance). 

Dalam mendukung kelancaran operasi, maka fungsi pemeliharaan 

(maintenance) harus mampu memastikan ketersediaan peralatan atau mesin dalam 

upaya pencapaian hasil yang berupa kualitas manajemen dan kualitas produk (total 

management and product quality result). Dukungan tersebut juga menjaga kapasitas 

mesin dan peralatan tetap konsiten dan dengan biaya yang efektif. Tujuan 

pemeliharaan berkaitan erat dengan reliabilitas dalam pencapaian optimal, dimana 

reliabilitas merupakan probabilitas dari pemanfaatan mesin dan peralatan, atau 

produk yang berfungsi secara tepat waktu didalam situasi dan kondisi tertentu. 

(Tampubolon,hal 35,2004) 

 

2.3 Cara Penilaian Skor OEE 

Menurut sumber: www.oee.com/world-class-oee.html terdapat empat cara 

untuk penilaian skor Overall Equipment Effectiviness (OEE), yaitu: 

 Jika OEE = 100%, produksi dianggap sempurna, hanya memperoduksi 

produk tanpa cacat, bekerja dalam performance yang cepat, dan tidak 

ada downtime. 

 Jika OEE = 85% - 99%, produksi dianggap kelas dunia. Bagi beberpa 

perusahaan, skor ini merupakan skor yang cocok untuk dijadikan 

tujuan jangka panjang. 

 Jika OEE = 60% - 84%, produksi dianggap wajar, tapi menunjukkan 

ada ruang yang besar untuk improvement. 

 Jika OEE = < 60 %, produksi dianggap memiliki skor yang rendah, 

tapi dalam kebanyakan kasus dapat dengan mudah diimprove. 
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2.4  Latar Belakang  

            Objectives Matrix (OMAX) 

Objectives Matrix (OMAX) adalah suatu sistem pengukuran produktivitas 

parsial yang di kembangkan untuk memantau produktivitas di suatu perusahaan atau 

di tiap bagian saja, dengan rasio produktivitas yang sesuai  dengan keberadaan 

bagian tersebut. Dalam Omax diharapkan aktifitas seluruh personil perusahaan untuk 

turut menilai, memperbaiki dan mempertahankan.Karena sistem ini merupakan 

sistem pengukuran yang diserahkan langsung ke bagian- bagian unit proses produksi. 

Model ini diciptakan oleh Prof. James L. Riggs, seorang ahli produktivitas 

dari Amerika Serikat.Matriks ini berasal dari usaha-usaha beliau untuk 

mengkuantifikasikan perawatan yang di landasi kasih sayang (tender loving care) 

dalam studi produktivitas rumah sakit pada tahun 1975.Walau tidak sepenuhnya 

memuaskan para perawat, suatu skema multidimensional untuk menyertakan Tender 

Loving Care dalam pengukuran unjuk kerja telah dirancang. 

Adapun penjelasan dari tabel Objectives Matrix diatas adalah sebagai berikut : 

- Productivity Criteria, dapat merupakan bagian dari elemen efisiensi, efektivitas, 

kualitas, dan elemen-elemen lainnya dan penentuannya dilakukan oleh pihak 

manajemen. 

- Performance merupakan nilai aktual dari kinerja perusahaan pada periode tertentu. 

- Weight adalah nilai bobot dari kriteria produktivitas yang ditentukan oleh 

manajemen. 

- Value adalah perkalian dari nilai skor dan nilaibobot. 

- Index merupakan hasil penjumlahan dari nilai Value untuk setiap kriteria 

produktivitas. 
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Tabel 2.2  Macam - macam Alat Ukur Produktivitas 

 

Variabel Multi-Factor 

Productivity 

MeasurementMod

el (MFPMM) 

Normative 

Performance/Productivity 

Measurement Model 

(NP/PMM) 

Objective Matrix 

(OMAX) 

Metode Membandingkan 

secara 

periodicdata 

quantity, price, 

dan value dari 

tiap output dan 

input untuk 

menghasilkan 

rasio danindeks. 

Menggunakan metode 

partisipatif (structured 

group process) untuk 

mengindentifikasi 

pengukuran produktivitas 

yang tepat untuk 

kelompok kerja 

(workgroup). 

Menggunakan tehnik 

seperti Delphi Technique 

(DT) sebagai mekanisme 

untuk menghasilkan skala 

prioritas dari ukuran 

produktivitas, rasio dan 

indeks untuk setiap unit 

spesifik dalamanalisis. 

Menggabungkan 

semua indikator 

kinerja atau rasio 

produktivitas 

yang penting bagi 

perusahaan dan 

merubah semua 

nilai tersebut 

menjadi satu nilai 

indeks 

produktivitas. 

Penggunaan dapat 

digabungkan 

dengan alat ukur 

NP/PMM sebagai 

metode 

partisipatif dalam 

menentukan rasio 

produktivitas apa 

saja yang akan 

diukur. 
Fungsi Mengukur 

perubahan 

produktivitas 

pada tenaga 

kerja, bahan 

baku, energi, 

dan modal dan 

mengukur 

akibat 

perubahan 

tersebut 

terhadap 

profitabilitas. 

Mengukur produktivitas 

perusahaan dengan 

menggunakan elemen 

pengukuran yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

dan mengidentifikasi 

masalah dan kesempatan 

yang terlibat dalam 

peningkatan 

produktivitas.Proses 

berfungsi baik saat fokus 

pengukuran diarahkan 

kepada satu departemen. 

Mengukur nilai 

indeks 

produktivitas 

perusahaan 

dengan 

menggunakan 

lebih dari satu 

rasio produktivitas 

yang dianggap 

penting bagi 

perusahaan.  
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Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam Model Objective 

Matrix (OMAX)yang juga menjadi alasan pemilihan alat ukur ini dan juga 

merupakan kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan model-model pengukuran 

produktivitas lainnya, yaitu 

 Model ini memungkinkan menjalankan aktivitas-aktivitas perencanaan produktivitas, 

pengukuran produktivitas, penilaian produktivitas, dan peningkatan produktivitas 

sekaligus. 

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dapat 

diidentifikasi dengan baik dan dapat dikuantifikasikan. 

 Adanya sasaran produktivitas yang jelas dan mudah dimengerti yang akan memberi 

memotivasi bagi pekerja untuk mencapainya. 

 Adanya pengertian bobot yang mencerminkan pengaruh masing-masing faktor 

terhadap peningkatan produktivitas perusahaan yang penentuannya memerlukan 

persetujuan manajemen. 

 Model ini menggabungkan seluruh faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 

produktivitas dan dinilai kedalam satu indikator atau indeks. 

 Bentuk model ini fleksibel tergantung dilingkungan mana diterapkan. Dan hal ini 

juga berarti bahwa data-data yang diperlukan dalam model ini mudah diperoleh di 

lingkungan perusahaan dimana model ini digunakan 

Selain memiliki kelebihan alat ukur Objetives Matrix juga memiliki 

kelemahan dalam penggunaannya, kelemahan alat ukur Objectives Matrix (OMAX) 

adalah : 

 Penggunaan objective dapat menimbulkan bias 

Kemungkinan bias ini bisa terlihat pada pemberian nilai skor dan bobot. Untuk  

Mengurangi kemungkinan terjadinya bias maka dilakukan pemberian kuesioner. 

Dengan kuesioner maka tingkat akurasi dari Objectives Matrix akan meningkat 

karena hasil dari kuesioner merupakan hasil partisipasi dari orang-orang yang 

kompeten terhadap pengambilan keputusan pada proses produksi di perusahaan. 

Dengan partisipasi tersebut maka penentuan rasio produktivitas dan pembobotan 

dapat mencerminkan keadaan sebenarnya pada proses produksi perusahaan. 
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2.5 Penentuan dan Perbandingan Rasio 

Penentuan rasio yang akan digunakan dalam pengukuran produktivitas 

perusahaan ini berdasarkan visi dan misi dari perusahaan dimana akan  membentuk 

suatu potensial Objective pengukuran yang dapat mempengaruhi pengukuran 

produktivitas tersebut. Potensial Objective dari pengukuran tersebut adalah : 

- Menghasilkan produk yang baik dengan mutu yang memenuhi standar 

- Hasil produksi yang baik baik dalam bentuk maupunkualitas 

- Proses produksi dan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien 

            Setelah menentukan potensial objective, maka langkah selanjutnyaa dalah 

mengembangkan potensial objective tersebut menjadi kriteria-kriteria yang dapat 

dijadikan alat pengukuran produktivitas. Kriteria-kriteria tersebut adalah : 

1. Kriteria Efisiensi 

Menunjukkan bagaimana penggunaan sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, 

energi, material serta modal yang sehemat mungkin. 

Rasio-rasio yang digunakan pada kriteria ini adalah : 

 

 Total produk yang dihasilkan 

Rasio (1) :         (2.7) 

                                  Jam kerja yang terpakai  

Penjelasan : 

Rasio ini menunjukkan banyaknya total produk yang dihasilkan dibandingkan 

dengan jumlah jam kerja dalam rentang waktu bulan. Angka ini semakin baik apabila 

menunjukkan nilai yang semakin besar. Untuk perhitungan ini digunakan data total 

produk yang dihasilkan dan jam kerja yang terpakai. 

 

   Total yang dihasilkan (unit) 

Rasio (2) :        x 100 % (2.8) 

                             Pemakaian energi 
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Penjelasan : 

Rasio ini menunjukkan banyaknya total produk yang dihasilkan dibandingkan 

dengan jumlah pemakaian energi dalam rentang waktu bulan. Angka ini semakin 

baik apabila menunjukkan nilai yang semakin besar.Untuk perhitungan ini digunakan 

data jumlah produksi yang dihasilkan dan pemakaian energi. 

 

  Jumlah produk yang dihasilkan (unit) 

Rasio (3) :        x 100 %  (2.9) 

    Jumlah tenaga kerja  

 

Penjelasan : 

Rasio ini menunjukkan banyaknya jumlah produk yang dihasilkan dalam rentang 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan.Angka ini semakin baik 

apabila menunjukkan nilai yang semakin besar.Untuk perhitungan ini data jumlah 

produk yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerja. 

 

2. Kriteria Efektivitas 

Menunjukkan bagaimana perusahaan mencapai hasil bila dilihat dari sudut akurasi 

dan kualitasnya 

Rasio-rasio yang digunakan dalam kriteria ini adalah 

 

  Total produk yang diperbaiki  

Rasio (4) :       x 100 %   (2.10) 

                         Total produk yang dihasilkan 

 

Penjelasan : 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total produk yang diperbaiki dengan Total 

produk yang dihasilkan dalam tiap bulannya. Angka ini semakin baik apabila 

menunjukkan nilai yang semakin kecil. 
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                        Total produk yang di perbaiki 

Rasio (5) :         x 100 %  (2.11) 

                             Total produk yang baik 

 

Penjelasan : 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total produk yang diperbaiki dengan total 

produk yang baik dalam tiap bulannya. Angka ini semakin baik apabila menunjukkan 

nilai yang semakin kecil. 

 

3. Kriteria Inferensial 

Menunjukkan suatu kriteria yang tidak secara langsung mempengaruhi produktivitas 

tetapi bila diikutsertakan dalam matrik dapat membantu memperhitungkan variabel 

yang mempengaruhi faktor-faktor yang mayor. Rasio-rasio yang digunakan dalam 

kriteria ini adalah : 

 

   Total jam kerusakan mesin 

 Rasio (6) :                 x 100 %   (2.12) 

      Total jam mesin normal 

 

Penjelasan : 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total jam kerusakan mesin dengan total 

jam mesin normal tiap bulannya.Angka ini semakin baik apabila menunjukkan nilai 

yang semakin kecil. 
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