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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan zaman saat ini diikuti dan diiringi dengan menjadikannya 

teknologi secara pesat yang semakin hari semakin canggih yang berkembang 

berperan sebagai alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dalam suatu 

perusahaan, terutama perusahaan yang memproduksi sebuah produk dalam skala 

besar tentu sangat dibutuhkan peralatan dan mesin yang dapat mempermudah dan 

menjaga mutu serta kualitas dari produk yang diproduksi tersebut agar dapat 

diterima atau dikonsumsi oleh pasar. 

 Perusahaan yang berskala menengah ke atas terutama perusahaan yang 

menjual barang, pasti memiliki peralatan atau mesin yang digunakan untuk 

memproses produk mereka menjadi barang yang siap jual, karena perusahaan 

berskala menengah ke atas memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. 

Mesin yang digunakan perusahaan tidak hanya untuk mempermudah pengerjaan 

produk saja, namun mesin yang dipakai berfungsi juga sebagai quality control 

dari produk yang akan dipasarkan tersebut, karena mesin yang digunakan untuk 

mempermudah proses produksi barang itu mempunyai pengaturan dan spesifikasi 

yang telah diatur, jadi supaya tiap produk mempunyai ukuran, rasa dan berat yang 

sama dan konsisten. karena jika dibandingkan antara manusia dan mesin, manusia 

lebih kurang teliti karena proses dilakukan secara manual dan susah untuk 

konsisten terhadap takaran-takaran yang ada, dan jika memang ingin diatur sesuai 
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spesifikasi perusahaan, tentu akan memakan sangat banyak waktu, tenaga, dan 

uang karena target produk yang ingin dijual adalah banyak. 

 Tujuan dipergunakannya mesin dalam proses produksi yaitu untuk 

menghindari adanya kesalahan dan kegagalan pada produk. Produsen pastilah 

memiliki suatu spesifikasi tertentu untuk produknya supaya mutu dan kualitas 

produk terjaga ketika dipasarkan dan diterima oleh konsumen. Ukuran dari 

spesifikasi tersebut kemudian di input dalam pengaturan mesin yang akan 

digunakan untuk membantu proses produksi. Hal itu dilakukan agar produk sesuai 

dengan standar perusahaan dan mengecilkan kemungkinan kegagalan pada 

produk. Kegagalan dalam produk itu termasuk kesalahan yang terjadi pada bahan 

baku yang salah takaran, sehingga mempengaruhi rasa, bau, warna dan fisik 

produk. 

 Bisa juga kegagalan terjadi karena packaging yang tidak sesuai standar dan 

cacat. Jika sudah terjadi kesalahan demikian, perusahaan tidak mungkin akan 

memasarkan produk tersebut karena produk tersebut sudah dikatakan gagal atau 

itulah yang disebut juga failure product. Jika produsen tetap memaksakan ingin 

menjual failure product tersebut karena berfikir jika tidak dijual maka akan 

merugikan perusahaan, justru yang akan terjadi adalah citra perusahaan dipasar 

akan tercoreng dan tercemar karena memasarkan failure product. Dan akan 

menurunkan rasa kepercayaan pelanggan kepada 

perusahaan karena sudah dikecewakan dengan barang yang gagal tersebut. Dan itu 

adalah kerugian besar juga untuk perusahaan. 
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 Memiliki mesin pembantu saja belum cukup untuk menghilangkan resiko 

kegagalan pada produk, untuk itu sangat diperlukan juga perawatan pada mesin 

agar mesin senantiasa beroperasi dengan sehat dan dapat menjaga mutu produk. 

Jika hanya membiarkan mesin bekerja terus menerus untuk menghandle produk, 

tanpa adanya perawatan, mesin akan error dan dapat menyebabkan pengaturan 

spesifikasi produk yang telah diatur dalam mesin akan menjadi kacau dan dapat 

menimbulkan pula kegagalan dalam produk, bahkan jika tidak dilakukan 

pemeliharaan secara tepat pada mesin, akan menyebabkan mesin rusak lebih cepat 

sebelum waktunya dan akan membengkakkan biaya pengeluaran perusahaan, 

karena biaya untuk membeli mesin baru sangatlah mahal sekali. Maka dari itu, 

pemeliharaan mesin sangatlah penting, apalagi pemeliharaan untuk pencegahan 

terjadinya kerusakan secara dini pada mesin yang biasa disebut juga preventive 

maintenance. 

Dengan melakukan preventive maintenance terhadap mesin-mesin yang 

membantu proses produksi, perusahaan dapat menjaga standar mutu dan kualitas 

dari produk tersebut. Jika produk yang dijual adalah produk yang berkualitas, 

pastilah akan menjaga kepercayaan pelanggan dan perusahaan mempunyai image 

yang bagus. Dengan menerapkan preventive maintenance juga dapat mengecilkan 

kemungkinan terjadinya kegagalan produk yang diproduksi. Karena yang paling 

penting bagi perusahaan adalah kepuasan konsumen dan konsumen pasti akan 

puas dan kembali lagi membeli jika produk yang dijual perudahaan bermutu dan 

berkualitas tanpa ada kecacatan. 
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UMKM Pangan Sejahtera pabrik tauco Kota Sukabumi adalah perusahaan 

berskala menengah yang memproduksi produk makanan tauco. UKM Pangan 

Sejahtera Pabrik Tauco Kota Sukabumi memiliki nomor SIUP 

503/95/PK/III/BPMPT/2013. UKM Pangan Sejahtera Pabrik Tauco memproduksi 

tauco dengan kemasan botol dan cup. Pabrik ini mempunyai sekitar 45 orang 

pekerja. Mereka mempunyai mesin sealer cup namun tidak menerapkan 

preventive maintenance sehingga menyebabkan seringnya terjadi kegagalan dalam 

pengemasan alias dapat menyebabkan kegagalan produk. Perusahaan tidak 

menerapkan preventive maintenance karena mereka hanya melakukan perbaikan 

mesin ketika mesin sudah mengalami kerusakan dan otomatis itu akan menjadikan 

biaya perbaikan lebih mahal bahkan bisa saja mesinnya diganti, juga dapat 

menyebabkan kerugian waktu karena selama masa perbaikan pasti tidak akan ada 

proses produksi yang berjalan. 

Tauco merupakan panganan yang diproses dengan cara melakukan 

fermentasi pada bahan bahan dasarnya dan menggunakan bakteri didalamnya 

untuk menghasilkan produk tauco yang siap jual. Prosees fermentasinya 

menggunakan bakteri baik pada kacang kedelai untuk melakukkan pembusukkan. 

Ada juga produk yang melakukkan proses fermentasi yang sama dengan bahan 

baku yang sama yaitu menggunakan bakteri baik difermentasi dengan bahan baku 

kedelai dengan waktu tertentu seperti yang kita ketahui nama produk tersebut 

adalah tempe. Namun ini berbeda dengan produk tempe dan prosesnya juga 

berbeda. 
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Tauco adalah produk makanan hasil olahan tauco dan cabai, dengan 

penambahan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang dizinkan. 

Tauco berbentuk semi padat dan digunakan sebagai sambal penyedap makanan. 

“Tauco bagi kalangan tertentu merupakan produk yang tidak dapat 

dipisahkan dari menu makanan sehari-hari, kandungan protein tauco cukup tinggi, 

tetapi tauco tidak dapat digunakan sebagai sumber protein dalam makanan” 

(Suwaryono &Ismeini, 1988). 

Fermentasi sendiri adalah cara yang dilakukan untuk melakukkan 

pembusukkan atau menciptakan produk baru dengan cara menggunakan bakter 

sebagai medianya untuk menciptakan produk baru. 

Menurut Achi (2005) fermentasi adalah: 

Pengolahan pangan secara tradisional sudah dikenal lama, salah satu cara 

pengolahan yang dilakukan adalah dengan fermentası, fermentasi telah lama 

digunakan dan merupakan salah satu cara pemprosesan dan bentuk pengawetan 

makanan tertua. 

 Pentingnya diterapkan preventive maintenance di UKM ini yaitu untuk 

meminimalisir biaya perbaikan atau mengantisipasi kerusakan yang menyebabkan 

mesin tidak berfungsi total yang mana pada akhirnya akan menyebabkan 

perusahaan membeli mesin baru untuk yang paling fatalnya. Selain itu, manfaat 

menerapkan preventive maintenance ini untuk menekan supaya berkurangnya 

kegagalan pada produk terutama pada saat proses pengemasan.  

 Penulis mendapatkan data persentase terbesar dan terburuk dalam sejarah 

perusahaan tentang angka kegagalan persentase produk yang pernah mencapai 

angka hingga 10% data berikut penulis dapatkan setelah melakakukan wawancara 

tentang persentase kegagalan produk yang terjadi pada staff administrasi dan 



6 
 

dikonfirmasi pula oleh pimpinanan perusahaan. Mereka tidak pernah mendata 

kegagalan dalam produk selama ini namun hanya mengingat kegagalannya jadi 

penulis hanya mendapatkan data ini dari wawancara saja. Berikut data kegagalan 

produk yang terparah yang pernah dialami oleh perusahaan pangan sejahtera 

pabrik tauco kota sukabumi: 

Tabel 1.1 Data Kegagalan produk 

No Bulan /  

Tahun 

Target 

Produk 

(pcs) 

On 

Product 

(pcs) 

Failure 

Product 

(pcs) 

Persensase 

kegagalan 

1 Januari / 2016 200.000 184.040 15.960 7,98% 

2 April / 2016 200.000 184.000 16.000 8% 

3 Februari / 2017 200.000 185.200 14.800 7,4% 

4 Juni / 2017 200.000 178. 206 21. 794 10,897% 

5 September / 

2017 

200.000 186. 200 13.800 6,9% 

6 Desember / 2017 200.000 186. 000 14.000 7% 

7 Maret / 2018 200.000 178. 660 21. 340 10,67% 

8 Juni / 2018 200.000 186. 600 13.400 6,7% 

Sumber: wawancara dengan staff administrasi dikonfirmasi oleh pimpinan pabrik 

tauco per 2018   

 

Dari uraian yang telah penulis jabarkan diatas secara gamblang diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN 

PREVENTIVE MAINTENANCE UNTUK MENGURANGI TERJADINYA 

FAILURE PRODUCT PADA PANGAN SEJAHTERA PABRIK TAUCO 

KOTA SUKABUMI” 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian penulis yang dipaparkan secara gamblang diatas, 

penulis telah menemukan suatu permasalahan yang terjadi pada perusahaan yaitu 

pabrik ini memiliki sejumlah mesin pembantu otomatis dan mesin pembantu 

manual yang ditujukkan untuk mempermudah proses produksi, yaitu berupa 

mesin sealer cup dan mesin penggiling tauco, namun pabrik ini masih 

menganggap pemeliharaan pencegahan kerusakan pada mesin sebagai hal yang 

kurang penting adanya akrena dianggap merugikan dengan menambah 

pengeluaran dana untuk merawat mesin, padahal sebenarnya merugilah pihak 

perusahaan karena tidak melakukan perawatan pada mesin yang akan 

menyebabkan mesin rusak dengan cepat dan mengganti mesin tersebut dengan 

mesin baru dan pengeluaran lebih banyak. 

 Pihak pabrik hanya mementingkan produksi sebanyak-banyaknya tanpa 

melakukan perawatan mesin. Jadi mesin hanya dirawat atau dibenarkan ketika 

mesin rusak saja.  

 Hal itu menyebabkan beberapa kali mesin menyebabkan kecacatan dan 

kegagalan pada produk. Padahal perawatan pencegahan kerusakan pada mesin 

juga tidak terlalu sukar dan susah untuk dilakukkan ataupun memakan biaya yang 

banyak dibandingkan harus memperbaiki ketika mesin sudah rusak, karena 

biayanya akan memakan berkali kali lipat dari biaya perawatan saja, sebab mesin 

harganya sangat mahal lalu akan mengganggu waktu produksi juga sehingga 

dapat menyebabkan produksi tidak maksimal. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan 

Preventive Maintenance Dapat Mengurangi Terjadinya Failure Product dengan 

menggunakan metode fishbone pada UMKM Pangan Sejahtera Pabrik Tauco Kota 

Sukabumi ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan mengetahui , serta 

menerapkan, apakakah preventive maintenance dapat mengurangi terjadinya 

failure product dengan menggunakan metode fishbone pada pangan sejahtera 

pabrik tauco kota Sukabumi. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

      Penelitian ini semoga dapat memberi manfaat bagi perusahaan, untuk 

dijadikan sebagai saran dan pertimbangan manajemen dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan dimasa mendatang dan sekaligus merupakan sedikit 

sumbangan informasi dan pemikiran penulis kepada perusahaan. Dan penulis 

berharap di masa mendatang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut untuk hal yang serupa dengan lebih mendalam lagi. Penelitiaan 

ini juga sebagai penerapan dari ilmu yang ditekuni penulis yang  didapatkan 
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selama belajar di Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

       Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan serta pengetahuan, 

khususnya dalam masalah yang sedang penulis teliti, yaitu tentang preventive 

maintenance dapat mengurangi failure product pada perusahaan. Juga sebagai 

penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Adimistrasi 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan menyelesaikan permasalahan dan 

sebagai masukan yang berguna dan dapat diaplikasikan dalam manajemen 

perusahaan. Juga semoga penelitiaan ini juga bisa menjadi sumber informasi yang 

baik bagi perusahaan kelak diwaktu mendatang. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refernsi atau bahan 

dalam perkembangan materi khususnya di bidang produksi dan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi untuk penulisan penelitian dengan bahasan yang serupa. 

 

1.4  Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

      Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, melakukan penelitian pada 

perusahaan yang bergerak dibidang makanan. Perusahaan yang memproduksi 
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tauco ini beralamat di JL. Pelabuhan II KM. 3 No. 30, Dayeuhluhur, Sukabumi, 

Kota Sukabumi, Jawa Barat. UMKM Pangan Sejahtera pabrik tauco Kota 

Sukabumi adalah perusahaan berskala menengah yang memproduksi produk 

makanan tauco. UMKM Pangan Sejahtera Pabrik Tauco Kota Sukabumi memiliki 

nomor SIUP 503/95/PK/III/BPMPT/2013. Dengan medan yang mudah dilalui 

yaitu jalan raya aspal. Kendala yang peneliti alami hanya jarak yang agak 

lumayan jauh dari rumah peneliti. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Jadwal rencana Usulan Penelitian yang dilakukan peniliti selama kurang lebih 

enam bulan, terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019. 

Sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan data. Adapun 

rencana rincian kegiatan dan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 
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