
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini gaya hidup seluruh lapisan masyarakat meningkat sehingga 

kebutuhannya pun terus bertambah dan meningkat pula, hal ini dijadikan sebuah 

peluang usaha oleh berbagai macam perusahaan dengan cara menjalankan bisnis 

guna memenuhi semua kebutuhan masyarakat tersebut, contohnya dari sisi 

kebutuhan sandang. 

Kebutuhan sandang yang menjadi kebutuhan pokok seluruh lapisan 

masyarakat saat ini tidak hanya sebatas pakaian yang dapat menutupi seluruh 

tubuh saja, namun pakaian yang dibutuhkan saat ini disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang terjadi, misalnya ketika udara sedang dingin maka pakaian yang 

dibutuhkan adalah pakaian yang tebal yang dapat melindungi tubuh dari udara 

dingin. Untuk memenuhi hal tersebut maka perusahaan yang bergerak dalam 

industri pakaian harus dapat memproduksi produknya dengan cara yang efektif 

dan efisien, mengingat semua pelaku bisnis yang menjalankan bisnisnya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan laba yang optimal dari 

kegiatan bisnisnya, maka pengorbanan yang harus dikeluarkan harus 

diperhitungkan, seperti penggunaan waktu haruslah dilakukan sefektif mungkin, 

pengeluaran biaya haruslah ditekan seefisien mungkin, oleh karena itu banyak dari 

perusahaan yang sudah melakukan produksi secara masal memanfaatkaan 

perkembangan teknologi yang sudah terjadi. 



Pemanfaatan teknologi yang terjadi ditengah lingkungan bisnis ini dapat 

dicerminkan dengan banyaknya penggunaan mesin yang menunjang proses 

produksi, oleh karena itu proses produksi sangat ditentukan oleh kondisi mesin-

mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Kerusakan salah satu 

mesin pada stasiun produksi dapat menyebabkan terhentinya proses produksi dan 

akhirnya hasil produksi akan menurun. Dalam hal ini proses maintenance 

memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang availabilitas dari 

mesin-mesin produksi, buruknya maintenance management akan menurunkan 

lifetime mesin hingga mengalami kerusakan. Akibat dari kerusakan yang dialami 

adalah penurunan kapasitas produksi maupun kerusakan lain yang berdampak 

serius terhadap safety maupun lingkungan sekitar. Tentunya hal tersebut tidak 

akan terjadi jika sistem maintenance yang diterapkan berfungsi dengan baik meski 

tidak sempurna tetapi resiko yang mungkin terjadi dapat dicegah atau 

diminimalisir. Aktifitas proses maintenance management yang dimaksud meliputi 

perawatan pencegahan (preventive maintenance), dan perawatan perbaikan 

(corrective maintenance), serta perkiraan terjadi kerusakan (predictive 

maintenance) yang dilakukan secara berkala. Kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan mesin tidak dapat diabaikan karena sebagian kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan memanfaatkan kinerja mesin yang ada. 

Saat ini tidak hanya perusahaan yang besar saja yang memanfaatkan mesin 

dalam kegiatan produksinya, namun home industry yang telah menjamur 

dikalangan masyarakat saat ini pun telah memanfaatkan perkembangan teknologi 

sebagai penunjang kegiatan produksinya. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis 



telah meneliti salah satu home industry yang bergerak dalam bidang konveksi. 

Dextrick Jeans adalah home industry yang memproduksi jaket jeans yang terletak 

di Kampung Cikadu RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Buninagara, Kec. Kutawaringin, 

Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, didirikan oleh Ibu Atik Suryani pada tahun 

2005, home industry ini telah memiliki 21 mesin yang menunjang kelancaran 

proses produksinya, yang terdiri dari 1 buah mesin lilit, 3 buah mesin obras, 1 

buah mesin lobang, 1 buah mesin kancing, 13 buah mesin jahit, dan 2 buah mesin 

potong. 

Masalah yang menyangkut kinerja mesin-mesinnya kerap kali terjadi, mulai 

dari jarum yang patah saat menjahit yang mana hal tersebut menyebabkan salah 

satu komponen yang ada didalam mesin menjadi tidak stabil, hingga kemacetan 

mesin yang menyebabkan terhentinya proses produksi, menurutnya kemacetan 

yang sering terjadi dialami oleh ketiga mesin obrasnya yang terkadang mengalami 

kerusakan hampir bersamaan. Setelah melakukan wawancara secara mendetail, 

menurut penulis konveksi Dextrick Jeans tidak mempunyai jadwal khusus dalam 

melakukan maintenance bagi mesin-mesinnya sehingga kerusakan yang terjadi 

tidak dapat diprediksi sebelumnya, selain itu mesin-mesin yang ada juga kerap 

kali digunakan melebihi batas normal waktu operasional, hal ini dilakukan karena 

para tenaga kerja yang bekerja pada konveksi ini diberi upah sesuai dengan 

kuantitas yang dapat dihasilkan dalam satu hari. 

Sehubungan dengan pentingnya kelancaran kinerja mesin dalam proses 

produksi, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas dan 

mengkaji masalah maintenance mesin pada konveksi Dextrick Jeans, oleh karena 



itu judul yang dibuat adalah "Analisis Pelaksanaan Maintenance dalam Upaya 

Menunjang Kelancaran Proses Produksi pada Konveksi Dextrick Jeans" 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

untuk menulis penelitian ini perlu dilakukan identifikasi dan perumusan masalah 

untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang terjadi pada konveksi Dextrick 

Jeans, oleh karena itu maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan maintenance pada konveksi Dextrick Jeans ? 

2. Bagaimana sinergitas yang baik antara pelaksanaan preventive dan 

breakdown maintenance untuk meminimalisir biaya maintenance ? 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan maintenance pada kelancaran proses 

produksi ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian strata satu di Universitas Widyatama Bandung pada 

Jurusan Bisnis dan Manajemen guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi. 

Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan maintenance pada konveksi 

Dextrick Jeans 



2. Untuk mengetahui sinergitas yang baik antara pelaksanaan preventive 

dan breakdown maintenance untuk meminimalisir biaya maintenance 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan maintenance pada kelancaran 

proses produksi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, 

khususnya dalam informasi tentang maintenance pada bidang operasional. 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai manajemen operasional perusahaan, khususnya mengenai 

maintenance dengan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama 

dibangku perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang 

terjadi, serta melatih kemampuan analisis dan berfikir secara sistematis. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pimpinan dalam membuat atau memperbaiki penjadwalan maintenance 

yang kaitannya berpengaruh pada kelancaran proses produksi yang 

berlangsung pada perusahaan  

 

 

 



3. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para pembaca serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada home industry Dextrick Jeans yang berlokasi 

di Kampung Cikadu RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Buninagara, Kec. Kutawaringin, 

Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat Tlpn. 085722492375. Waktu penelitian ini 

dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai selesai. 

 


