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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki letak geografis berada pada iklim tropis yang 

memiliki dua musim, musim kemarau dan penghujan. Berbicara terkait dengan 

masalah sumber daya alam, Indonesia memenuhi  kriteria tersebut. Pasalnya 

tanah yang terdapat di Indonesia sangat subur sehingga perkembangan pada 

tanaman sangat baik dan menunjang untuk kedepannya. Tidak heran jika 

Indonesia memiliki aneka industri diberbagai daerah disertai ragam produk yang 

dihasilkan oleh industri itu sendiri. 

Industri harus berstandarisasi karena dapat merugikan masyarakat 

kelak dimana penghasil limbah. Akan diterima jika limbah mudah terurai tanpa 

mencemari lingkungan sekitar. Diperlukan mesin yang sesuai pula agar limbah 

dapat dipilah secara lebih selektif serta berjalan dengan lancar. Namun dana 

yang dihimpun tidak sedikit untuk memiliki peralatan yang canggih disertai 

peraturan-peraturan yang membatasi mesin agar manusia juga mendapat bagian. 

Negara Indonesia yang mengharuskan industrinya memakai SDM daripada 

peralatan. Alasannya ialah banyaknya SDM di Indonesia yang tidak memiliki 

pekerjaan/pengangguran. Sehingga peralatan yang ada di Industri Indonesia 

dipandang sebelah mata tanpa pengupgradetan dan keterbatasan dana tentunya. 

Perlu adanya Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan) dan 

Corrective Maintenance (Pemeliharaan Perbaikan) secara berkala. Berbicara 
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masalah mesin yang sudah usang, Industri pabrik gula sudah lama berdiri di 

Indonesia masih menggunakan mesin bertenaga uap.  

Pabrik gula merupakan salah satu peninggalan masa kolonial yang 

mempunyai pengaruh cukup besar di Indonesia. Pabrik gula adalah tempat untuk 

memproduksi gula dalam jumlah besar, dengan bahan baku utama yaitu tebu. 

Dahulu, sebelum adanya pabrik gula, manusia sudah mengenal gula dari madu 

lebah, serta dari tumbuh-tumbuhan seperti tebu, bit, kelapa, dan enau (aren). 

Tanaman tebu dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dan sub tropis 

sepeti Kuba, India, Filipina, dan Indonesia yang beriklim tropis sehingga 

perusahaan-perusahaan gula di Indonesia menggunakan tebu sebagai bahan 

bakunya. 

Menurut Prihantoro (2012:124), agar perusahaan mampu 

memaksimalkan produktivitasnya dan menghasilkan produk yang memiliki 

kualitas dan kuantitas baik terdapat yang mempengaruhinya yaitu: Money 

(Modal), dalam melakukan usaha apakah memakai modal sendiri atau modal 

pinjaman. (2) Materials (Bahan Baku), apa yang akan dipakai dan dapat 

diperoleh untuk mendapatkannya dengan harga yang murah. Man (Tenaga 

Kerja), bagian personalia akan melatih dan mengembangkan karyawan. (4) 

Machine (Mesin), sebagai alat proses produksi perlu perawatan dan 

pemeliharaan agar proses  produksi berjalan lancar. 

 Mesin merupakan faktor penting dalam proses produksi pada 

perusahaan industri gula. Mesin sangat membantu manusia dalam melakukan 

proses pengerjaan atau produksi suatu barang, sehingga barang-barang dapat 
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dihasilkan dalam waktu yang lebih pendek, jumlah yang lebih banyak dan 

kualitas yg lebih baik (Assauri, 2008:111). Perusahaan memerlukan tersedianya 

mesin dengan kondisi yang selalu prima untuk memperlancar proses 

produksinya. Oleh karena itu untuk menjaga kondisi mesin agar selalu siap 

beroperasi perlu adanya pemeliharaan mesin. 

Menurut Assauri (2008:134), dengan adanya pemeliharaan mesin, 

yaitu preventive maintenance (pemeliharaan pencegahan) dan corrective 

maintenance (pemeliharaan perbaikan) kelancaran proses produksi akan tetap 

terjaga. Jika mesin yang digunakan proses produksi tidak dirawat dan dipelihara 

dengan sebaik mungkin, maka akan terjadi kerusakan mesin dan mengakibatkan 

gangguan atau hambatan terhadap proses produksi dan kinerja produksi. Pabrik 

gula menggunakan bermacam-macam mesin yang memiliki kesinambungan 

secara estafet antara mesin satu dengan mesin yang lain dalam menjalankan 

proses produksinya. Oleh sebab itu pabrik gula sangat membutuhkan 

diadakannya pemeliharaan mesin agar tidak mengalami kerusakan dan kegiatan 

proses produksi dapat berjalan dengan lancar serta dapat meningkatkan kinerja 

produksinya. 

PG Padjarakan merupakan salah satu contoh pabrik gula yang ada di 

indonesia dalam naungan BUMN. Informasi ini diperoleh dari wawancara 

langsung dengan supplier PG Padjarakan yang mana PG Padjarakan 

memproduksi gula dalam masa giling 5-6 bulan. Luar masa giling dilakukannya 

maintenance terhadap mesin yang mengalami kerusakan parah membuat biaya 

mengalami pembengkakan . Hal ini dikarenakan PG Padjarakan tidak 
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menggunakan sistem Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan) dan 

Corrective Maintenance (Pemeliharaan Perbaikan). Hanya akan dilakukan 

perbaikan jika mesin benar-benar rusak parah. Kerugian materil berupa kualitas 

dan kapasitas yang berkurang dan pastinya biaya perbaikan yang mahal. 

Sedangkan non materil terhadap pemborosan waktu, citra dikarenakan pesanan 

yang terlambat, dan menurunnya kinerja produksi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: 

1. Apakah pemeliharaan mesin dengan preventive maintenance dan corrective 

maintenance berpengaruh secara parsial terhadap kinerja produksi pada PG 

Padjarakan? 

2. Apakah pemeliharaan mesin dengan preventive maintenance dan corrective 

maintenance berpengaruh secara simultan terhadap kinerja produksi pada PG 

Padjarakan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeliharaan mesin dengan 

preventive maintenance dan corrective maintenance secara parsial 

terhadap kinerja produksi pada PG Padjarakan. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeliharaan mesin dengan 

preventive maintenance dan corrective maintenance secara simultan 

terhadap kinerja produksi pada PG Padjarakan. 

2. Manfaat penelitian  

Manfaat yang hendak dicapai setelah melakukan penelitian adalah: 

a.  Bagi perusahaan 

memberi informasi kepada perusahaan menegenai pengaruh pemeliharaan 

mesin terhadap kinerja produksi pada PG Padjarakan. 

b.  Bagi peneliti lainnya 

menjadi sumber referensi pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin 

mempelajari hal yang sama untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


