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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan sandang atau pakaian telah menjadi sebuah kebutuhan yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan pakaian mempunyai manfaat bagi manusia dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dimana saat cuaca dingin pakaian dapat 

menghangatkan tubuh, pakaian itu juga menunjukan kepribadian dan tingkat 

kesopanan seseorang untuk dikatakan baik atau tidak. Zaman dahulu bahan untuk 

membuat pakaian masih sangat sederhana seperti daun-daunan, kulit kayu, kulit 

binatang serta akar-akar tumbuhan. Karena pakaian dari bahan tersebut dirasakan 

kurang nyaman karena dapat menimbulkan gatal dan merusak kulit maka nenek 

moyang kala itu mulai mencari alternatif lain yaitu membuat pakain dari bahan dasar 

kapas (benang) yang pengerjaannya dengan cara ditenun. Dari sana lah awal mula 

pakaian dari hasil tenun. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tenun dengan 

beragam motif dan hias yang bervariasi seperti kain songket,kain yarn dyed dan 

sebagainya. 

Tenun merupakan hasil karya berupa kain yang dibuat dengan benang dan 

dimasukkan ke dalam pakan pada alat yang disebut lusi. Menurut Sugiarto Watanabe 

(2003 : 115), pengertian kain tenun adalah “kain yang dibuat dengan azaz (prinsip) 

yang sederhana dari benang yang di gabung secara memanjang dan melintang.” Kain 

tenun dibuat dari bermacam-macam bahan diantaranya dari katun dan polyester. 
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Alat yang digunakan menenun terbagi menjadi dua, yaitu Alat Tenun Bukan 

Mesin (ATBM) dan alat tenun modern/Alat Tenun Mesin (ATM). Alat Tenun Bukan 

Mesin (ATBM) merupakan alat untuk melakukan penenunan yang digerakkan oleh 

manusia. Alat Tenun Mesin (ATM) merupakan alat untuk melakukan penenunan 

yang digerakan oleh mesin. Penggunaan alat tenun mesin mampu memproduksi kain 

tenun lebih cepat dan lebih rapi, oleh karena itu penggunaan ATMB saat ini jarang 

digunakan, biasanya hanya di gunakan oleh industri tekstil kecil dan tradisional. 

Industri tekstil indonesia terutama industri tekstil besar telah berganti 

menggunakan alat tenun mesin. Indonesia masih menjadi importir permesinan 

termasuk mesin tenun (mesin tekstil). Biasanya mesin tenun yang digunakan berasal 

dari Jepang dan China.  

Dengan teknologi pertenunan yang terus berkembang, Industri pembuat mesin 

tenun terus berlomba untuk menemukan suatu mesin tenun yang efisien dan 

mempunyai produktivitas tinggi. Sebagian besar perusahaan tekstil yang 

memproduksi kain tenun biasanya menggunakan dua jenis mesin yaitu mesin shuttle 

dan shutleless (rapier). Kedua jenis mesin tersebut masing-masing mempunyai 

kekurangan dan kelebihan. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan mesin 

shuteless, tapi itu pun tergantung dari bahan baku yang diproses dan hasil tenunan 

yang diinginkan. Salah satu Perusahaan yang menggunakan kedua mesin tersebut 

adalah CV. Fauzi. 

CV. Fauzi adalah perusahaan tekstil yang menggunakan mesin tenun dari 

Jepang dan china. CV. Fauzi didirikan pada tahun 1987. Perusahaan ini memproduksi 

kain tenun jenis yarn dyed.  
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Kain Yarn Dyed adalah kain yang proses pewarnaannya dilakukan sebelum 

proses tenun, sementara proses pewarnaan dilakukan pada saat kain masih berbentuk 

benang. Hal ini sesuai dengan nama kainnya yaitu Yarn Dyed, Yarn dalam bahasa 

Inggris yaitu benang dan Dyed yaitu dicelup/diwarnai. Jadi, kain yarn dyed adalah 

kain yang benangnya diberi warna. Kain yarn dyed tersebut diproduksi menggunakan 

mesin tenun rapier dari Jepang dan mesin tenun shuttle RRT dari China.  

Berdasarkan latar belakang itulah, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji mengenai perbandingan proses pembuatan kain yarn dyed menggunakan 

mesin tenun rapier Ishikawa dan mesin tenun shuttle RRT di CV. Fauzi. Dengan 

adanya mesin tenun Ishikawa dan RRT, diharapkan dapat membantu proses 

pembuatan kain tenun yang lebih berkualitas dan juga dapat meningkatkan kuantitas 

produksi kain menjadi lebih meningkat sehingga dapat dipasarkan ke seluruh 

kawasan Indonesia hingga ekspor ke luar negeri termasuk Jepang. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, ruang lingkup yang akan dibahas 

oleh penulis  diantaranya : 

1.   Bagaimana proses pembuatan kain yarn dyed di CV. Fauzi? 

2.  Apa perbandingan proses pembuatan kain yarn dyed menggunakan mesin tenun  

      shuttle RRT dengan mesin tenun shuttleless rapier Ishikawa buatan Jepang? 

3.  Apa kelebihan dan kekurangan dari mesin tenun shuttle RRT dengan mesin  

       tenun shuttleless rapier Ishikawa buatan jepang? 
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1.3 Manfaat  dan Tujuan 

1.3.1 Manfaat 

Manfaat laporan tugas akhir ini diantaranya: 

1.   Mengetahui proses pembuatan kain yarn dyed di CV. Fauzi. 

2.   Mengetahui perbandingan proses pembuatan kain yarn dyed menggunakan mesin  

       tenun shuttleless rapier Ishikawa dengan mesin tenun shuttle RRT serta  

       kelebihan dan kekurangan mesin. 

3     Sebagai pengalaman kerja langsung bagi penulis, khususnya di dunia bisnis. 

 

1.3.2 Tujuan Umum   

1.  Guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program  

       studi Diploma III Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

2.    Mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja. 

 

 

1.3.3 Tujuan Khusus 

1.    Untuk mengetahui proses pembuatan kain yarn dyed di CV. Fauzi.  

2.  Untuk mengetahui perbandingan proses pembuatan yarn dyed menggunakan  

       mesin tenun shuttle RRT dengan mesin tenun shuttleless rapier Ishikawa     

       buatan Jepang. 

3.  Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari mesin tenun shuttle RRT 

       dengan mesin tenun shuttleless rapier Ishikawa buatan Jepang. 
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1.4 Metode Penulisan 

Metode atau cara-cara yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan 

motode deskriptif. Menurut Nazir (1988: 63), metode deskriptif merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa 

metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 

yang lebih luas. Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Penulis juga melakukan pengamatan langsung di lapangan, mengumpulkan 

data dari perusahaan yang bersangkutan, wawancara terbatas dengan pegawai 

perusahaan, studi pustaka serta pengalaman yang dialami langsung oleh penulis. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melakukan praktik kerja di CV. Fauzi Jl. Rancajigang no. 85 Majalaya 

Kabupaten Bandung Jawa Barat, dari tanggal 13 Maret – 12 Mei 2017. Pada saat 

praktik kerja penulis ditempatkan oleh pihak perusahaan di bagian packing. Penulis 

dibimbing oleh Iyan Maryani yang merupakan sekertaris CV. Fauzi dan juga Ikhsan 

Fahmi Nur Fauzi yang merupakan manager pemasaran CV. Fauzi. 

 


