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Terminal Peti Kemas Tanjung Emas Semarang merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang penanganan peti kemas. Sebagian besar kegiatan perusahaan 
berhubungan dengan kegiatan material handling, dimana perusahaan bertugas 
menangani perpindahan arus peti kemas dari dan ke pelabuhan. Perkembangan 
arus peti kemas internasional di Terminal Peti Kemas Tanjung Emas Semarang 
dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Namun seringkali pertumbuhan 
arus peti kemas tersebut tidak diikuti dengan meningkatkan kinerja operasi 
handling equipment yang dimiliki perusahaan. Masih rendahnya kinerja operasi 
handling equipment ditunjukkan oleh kemampuan aktual operasi handling 
equipment Terminal Peti Kemas Tanjung Emas Semarang pada periode penelitian 
selama 30 hari pada bulan Maret 2006 masih berada pada angka 13 peti 
kemas/jam, sedangkan target perusahaan adalah pada tingkat 20 peti kemas/jam. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana melakukan pemecahan 
terhadap masalah kinerja operasi handling equipment tersebut. 

Tahap awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengukuran nilai 
efektifitas penggunaan peralatan dengan metode Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) sebagai dasar perbaikan proses penanganan peti kemas. Metode Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) terdiri atas tiga ratio utama, yaitu availability 
ratio yang manggambarkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk kegiatan 
operasi mesin atau peralatan , performance ratio yang menggambarkan 
kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan barang, dan quality ratio yang 
menggambarkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang sesuai 
dengan standar. Melalui analisis multiple linear regression terhadap hasil 
pengukuran tersebut diperoleh faktor penyebabnya. Faktor utama alasan metode 
ini diaplikasikan adalah memiliki kemampuan mengidentifikasikan secara jelas 
faktor penyebabnya sehingga membuat usaha perbaikan menjadi terfokus. 

Hasil pengolahan data memberikan informasi secara rinci mengenai 
variable-variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian nilai Overall Equipment 
Effectiveness (OEE). Aplikasi usulan mengenai peningkatan pencapaian Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) memberikan kontribusi peningkatan pencapaian 
nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) dari 57% menjadi 67%. 
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