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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan ditunjang dengan 

banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia menyebabkan setiap 

perusahaan berlomba-lomba membuat suatu inovasi untuk bersaing dengan yang 

lainnya. Inovasi itu terjadi di segala lini, termasuk memperhatikan kecanggihan 

teknologi di bidang mesin-mesin industri (Hamsi, 2011). Kecanggihan teknologi 

dibidang mesin-mesin industri yang semakin lama semakin meningkat sesuai 

dengan kebutuhan secara otomatis menuntut adanya suatu biaya pemeliharaan 

(maintenance) yang dapat mengurangi tingkat kerusakan dan memperpanjang 

umur suatu mesin, tidak terkecuali dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan 

dalam industri tekstil.  

Perusahaan tekstil di Indonesia dituntut untuk memperhatikan daya 

saingnya dikarenakan saat ini Cina adalah negara yang paling dominan menguasai 

produk tekstil dunia sebesar 70 hingga 80 persen (Maharani, 2013). Daya saing 

yang tinggi diperlukan agar eksistensi perusahaan-perusahaan pada industri tekstil 

di Indonesia dapat bertahan di tengah kuatnya dominasi Cina saat ini. Salah satu 

cara untuk dapat bersaing dalam industri ini adalah melakukan pemeliharaan yang 

dapat mengurangi kerusakan dan memperpanjang umur mesin. Dalam memelihara 

mesin tentu akan mengeluarkan biaya.  

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan 

kinerja komponen atau mesin kepada fungsinya yang semula (Achmad, S, Azid, 

& Almanar, 2011). Secara umum, strategi biaya pemeliharaan dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu biaya pemeliharaan breakdown (korektif) dan biaya pemeliharaan 

preventif. Pemeliharaan breakdown atau korektif adalah suatu strategi reaktif 

untuk memperbaiki mesin atau komponen mesin kepada fungsinya yang semula 

setelah terjadi kerusakan (Achmad, S, Azid, & Almanar, 2011).  

Pengaplikasian strategi pemeliharaan breakdown akan menyebabkan biaya 

pemeliharaan akan semakin meningkat dan waktu berhenti mesin akan semakin 
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meningkat. Mesin yang tidak dapat beroperasi atau waktu yang terbuang ketika 

memperbaiki mesin tersebut, tentu akan mengakibatkan keuntungan perusahaan 

akan semakin sedikit. Oleh karena itu, salah satu strategi lain selain breakdown 

maintenance adalah dengan mengaplikasikan pemeliharaan preventif untuk mesin 

operasional. Tujuan dari pemeliharaan preventif adalah untuk mengurangi tingkat 

kegagalan dan frekuensi kegagalan mesin. Hal ini berkontribusi untuk mengurangi 

biaya dan meningkatkan produktivitas (Achmad, S, Azid, & Almanar, 2011).  

Terdapat berbagai mesin dalam industri tekstil yang memerlukan strategi 

biaya pemeliharaan. Umumnya mesin-mesin itu dibagi menjadi dua kategori; 

bagian weaving dan georgette. Salah satu bagian yang paling vital dalam industri 

tekstil adalah bagian weaving. Mesin weaving bertujuan untuk menenun kain 

dimana kain itu selanjutnya digunakan oleh industri garmen untuk membuat 

produk pakaian jadi.  

PT. Guna Mitra Prima adalah salah satu perusahaan tekstil di Indonesia 

yang dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi agar dapat menahan 

gempuran produk-produk tekstil dari Cina. Salah satu cara untuk meningkatkan 

daya saingnya adalah melakukan strategi biaya pemeliharaan yang efektif pada 

mesin-mesin industrinya, termasuk dalam hal ini yang krusial adalah mesin-mesin 

weaving, agar mengurangi terjadinya kerusakan yang akan mengganggu 

operasional PT. Guna Mitra Prima. Namun, berdasarkan data yang ditemukan dari 

PT. Guna Mitra Prima yang berhubungan dengan aktivitas pemeliharaan 

(maintenance) mesin weaving yaitu bahwa secara umum perusahaan 

melaksanakan aktivitas pemeliharaan preventive dan breakdown, namun aktivitas 

breakdown maintenance lebih bersifat dominan dikarenakan teknisi dari 

perusahaan hanya melakukan perbaikan pada saat komponen rusak sehingga 

mengakibatkan suatu kenaikan terhadap biaya-biaya pemeliharaan pada saat 

terjadinya kerusakan dan terganggunya proses operasional pada perusahaan.  
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Tabel 1.1 Biaya Pemeliharaan Mesin Weaving pada PT. Guna Mitra Prima 

Tahun 2014-2015 

Tahun  Preventive Maintenance Breakdown Maintenance  

2014 Rp.85.612.800 Rp. 200.880.000 

2015  Rp. 95.660.000  Rp. 360.740.000 

Sumber: PT. Guna Mitra Prima (2016) 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya kenaikan biaya yang terjadi selama 

periode tahun 2014-2015, baik untuk preventive maupun breakdown maintenance. 

Namun, kenaikan biaya untuk pemeliharaan preventif masih lebih sedikit karena 

hanya selisih Rp. 10.47.200,00, sedangkan untuk pemeliharaan korektif terjadi 

kenaikan sebesar Rp 159.860.000, 00. Oleh karena itu, kenaikan biaya ini patut 

untuk dianalisis dan dicari akar permasalahannya agar perusahaan dapat menekan 

biaya dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan.  

Banyak penelitian yang menyebutkan penentuan waktu yang tepat dalam 

hal pemeliharaan preventif dapat mengurangi biaya pemeliharaan korektif 

(Achmad, S, Azid, & Almanar, 2011) dan (Samat, Jeikumar, Basri, & Harun, 

2012) yang dikeluarkan oleh perusahaan.  Biaya operasional yang berkurang tentu 

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “EVALUASI 

PEMELIHARAAN PREVENTIVE MESIN WEAVING SEBAGAI 

PENDUKUNG KELANCARAN PROSES OPERASIONAL PADA PT. 

GUNA MITRA PRIMA ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan aktivitas pemeliharaan mesin weaving pada 

PT. Guna Mitra Prima? 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeliharaan mesin weaving pada 

PT. Guna Mitra Prima? 
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3. Bagaimana efisiensi biaya pemeliharaan mesin weaving pada PT. Guna 

Mitra Prima? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas pemeliharaan mesin weaving 

pada PT. Guna Mitra Prima; 

2. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan pemeliharaan mesin 

weaving pada PT. Guna Mitra Prima; 

3. Untuk mengetahui efisiensi biaya pemeliharaan mesin weaving pada 

PT. Guna Mitra Prima. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi: 

1. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan tentang 

pemeliharaan (maintenance) yang baik, dan untuk memperoleh 

pengalaman dalam mengaplikasikan teori dengan praktik yang 

sesungguhnya ada di lapangan; 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan, informasi ataupun saran bagi pihak pengelola 

perusahaan yang diteliti. Diharapkan penelitian ini dapat membantu 

perusahaan dalam pelaksanaan aktivitas pemeliharaan (maintenance) 

sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk dimasa yang akan 

datang; 

3. Bagi Fakultas Bisnis dan Manajemen  

Penelitian ini dapat menambah koleksi atau daftar pustaka di 

perpustakaan Universitas Widyatama Bandung di Fakultas Bisnis 

Manajemen yang mungkin dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mahasiswa lainnya dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir yang 

berkaitan dengan pemeliharaan (maintenance). 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1  Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Nazir (2011:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut 

Kuncoro (2013:75) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek peneliti. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk dapat melakukan pengolahan data maka penulis memerlukan data 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu berupa:  

1. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data  Sugiyono (2013:308). Dalam penelitian ini 

data primer dihasilkan melalui wawancara, observasi dan data lainnya 

yang menunjang penelitian ini; 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Data sekunder bisa berupa pihak lain yang telah diolah 

terlebih dahulu yaitu berupa buku-buku pendukung, jurnal, majalah, 

surat kabar, website, dan sebagainya Sugiyono (2013:308). Data 

sekunder dari penelitian ini berupa jurnal internasional, jurnal nasional, 

skripsi, surat kabar, majalah, website,  buku-buku pendukung, dan  

data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian.   
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1.6 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian sebagai dasar penyusunan skripsi ini dilakukan pada PT. 

Guna Mitra Prima yang berada di Jln Leuwigajah KM 8,7, Kelurahan Utama, 

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.  
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