
ABSTRAK

CV. Dirgahayu A,ffg,Co adalah sebwh perusahaan y(mg memproduksi
alat-alat tulis & kantor. Salah satu produk yang dihosilkan adalah &elicnting ink
yaitu tinta yang digunabatn untuk stensil. Kelancaran proses produksi di unit lube
sangat vital dalam mendukung kelancaran proses produksi duplicating inh hal ini
disebabkan karena tube merupakan produk setengah iadi yang dibutuhkan sebagai
wadah/tempat tinta stensil .

Selama ini mesin yang pling sering rusak di tmit tube adalah mesin P8,
untuk mengatasi kerusafuin mesin di unit tube tersebut perusahaan menerapkan
sistem perowatan korelaif, Sistem perowatan yang ada seknrang ini dirasakan
kurang ekonomis mengingot kerugian yang diclami perwahaan akibat terhentinya
proses produksi tube.

Tujtnn akhir dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk n endarytkan
jadwal perawatan usulan mesin PB dan menentukan minimum stock dari masing-
masing komponen klitis mesin P8 selama interval penggiantian prevenlilnya^a..

Penentuan lamponen-komponen kritis dari mesin P8 dilakulan untuk
mendapatkan kmponen-kamponen mana saja yang lryak untuk difiorinskan dalum
perancangan jadwal perawatan mesin PS,Dari hasil perhinngan, untuk mencari
&nur penggantian dan perbaikan pencegahan yang optimal ternyata unlnr yqng
didapatkan adalah nilai MTTF dari masing-masing komponen lersebut kectnli padu
komponen eyektor didaptkan umur perbaikan pencegahan sebesar 5 hari.

Dari hail perhitungan umur tersebut dibuat jadwal perawatan usulan mesin
P8, dengan adatrya ja&val perrwatan usulan mesin P8 tersebu ternyata dapat
memberikan peningkatan utilisasi mesin sebesar 12.65ok. Selain peningkatan utilisasi
mesin tentyata jadwal perawatan usulan tersebut secara ekanomis nampu
memberikan persentase penghematan biaya perawatan mesin P8 sebesar 53.84 04

(tmtuk kegiatan per&t atan yang dilakukan di hur jam kerja yaitu setelah puhl
r 5.30).

Untuk memenuhi kebunhon akan komponen pada saat terjadi kerusakan
mesin ataupun saat penggantion preventif pe u disediakan sejumlah komponen
minirmrm nluk kebutuhan selama interval penggantian preventif dengan resiko
kekurangan (stoclaa) maksimal sebesar lok. Jmtlah kebutuhan minimum komponen
kampas kopling, die, stempel, janmt speed dan eyektor selama iwemal preventifirya
seeara berurutan adalah 5; l; 2 :1 ;2 unit.


