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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Desa Temboro yang terletak di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, 

Provinsi Jawa Timur merupakan desa santri atau  disebut juga kampung Madinah, 

hal ini dikarenakan di Desa Temboro berdiri salah satu pondok pesantren terbesar 

di Indonesia yaitu pondok pesantren Al-Fatah sehingga para penduduknya 

mayoritas adalah santri dipondok tersebut. Banyak penduduk desa menjalankan 

bisnis konveksi pembuatan cadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada 42 

UKM pembuatan cadar di Temboro. UKM pembuatan cadar disebut sebagai salah 

satu pendongkrak perekonomian di Temboro karena para pekerja merupakan 

warga asli desa tersebut. Bisnis konveksi cadar dirasa menjanjikan karena para 

santriwati yang berjumlah 10000 lebih di pondok pesantren tersebut diwajibkan 

untuk memakai cadar. Selain itu, permintaan cadar dari daerah lain juga mencapai 

ratusan setiap bulannya.  

Salah satu UKM pembuatan cadar di Temboro adalah UKM Al-Kubro, 

yaitu salah satu pencetus munculnya UKM pembuatan cadar di Temboro. UKM 

Al-Kubro sudah berdiri sejak tahun 2003 sampai saat ini memiliki 12 pekerja. 

Setiap bulan UKM tersebut mampu memproduksi cadar sebanyak 500 sampai 700 

buah dengan omset sekarang mencapai puluhan juta setiap bulannya. Gambar 1.1 

merupakan salah satu contoh produk cadar yang ada di UKM Al-Kubro. 

 

Gambar 1.1 Produk Cadar Dua Lapis UKM Al-Kubro 
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Pada proses produksi cadar, industri tersebut menggunakan sistem make to 

stock. Banyak proses produksi yang harus dilewati untuk membuat kain menjadi 

cadar yang siap pakai. Proses produksi pertama adalah pensortiran kain,  kain 

harus disortir dan dikelompokan sesuai dengan jenisnya karena industri tersebut 

membeli kain dalam bentuk kiloan atau curah sehingga memiliki panjang dan 

jenis kain yang berbeda-beda. Setelah kain selesai disortir maka dilanjutkan 

penggelaran. Pada proses pengelaran kain, lembar demi lembar kain ditumpuk 

sebanyak 30 sampai 40 tumpukan. Proses penumpukan lembaran kain dapat 

dilihat pada gambar 1.2. Adapun teknik penumpukan atau penggelaran kain 

adalah sebagai berikut :(1) Menggelar kain sesuai dengan kebutuhannya, (2) 

Gelaran pertama sampai gelaran terakhir tepi kain harus sama baik memanjang 

maupun melebar, (3) Tegangan kain harus sama, (4) Jangan ada kain yang terlipat, 

(5) Tinggi tumpukan kain lebih rendah dari pisau potong biasanya antara 30-40 

tumpukan, (6) Memasang pola pada gelaran kain, (7) Menyiapkan mesin potong 

sesuai dengan spesifikasi tumpukan kain dan menggunakan pisau potong yang 

tajam. Setelah proses penggelaran kain tersebut selesai maka dilakukan 

pemotongan sesuai dengan pola dan dilanjutkan proses penjahitan. Pada proses 

penjahitan UKM Al-Kubro tidak menjahit sendiri melainkan dilempar pada UKM 

lain. Ketika proses penjahitan di UKM lain selesai, maka dilanjutkan pemasangan 

aksesoris seperti bordir ataupun manik-manik sesuai dengan model yang 

diinginkan.   

 

 Gambar 1.2 Proses Penggelaran Kain pada UKM Al-Kubro  
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Jadi UKM Al-Kubro pada proses produksi hanya melakukan pemotongan 

kain dan pemasangan aksesoris. Pengelaran kain tersebut dilakukan 2 orang atau 

lebih. Pada sekali proses penggelaran tersebut pekerja mampu menghasilkan 100 

sampai 150 potong kain yang dikerjakan selama 8 jam. Hal tersebut dirasa kurang 

efektif karena proses pengamparan harus dilakukan oleh 2 orang, sedangkan pada 

proses ini pekerja yang melakukan proses tersebut hanyalah orang tertentu karena 

pola potongan adalah rahasia industri tersebut. Oleh sebab itu, maka industri 

tersebut berharap kegiatan proses tersebut dapat dilakukan oleh satu orang dengan 

waktu yang lebih singkat. Gambar 1.3 merupakan meja potong kain yang ada 

sekarang di UKM Al-Kubro. 

 

Gambar 1.3 Meja Potong Kain UKM Al-Kubro 

Dari hal tersebut maka penelitian ini dilakukan pengembangan meja 

penghampar kain yang sesuai dengan kebutuhan UKM sehingga pekerjaan 

menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan alat tersebut menggunakan 

metode reverse engineering. Adanya pendekatan dengan menggunakan metode 

reverse engineering dilakukan untuk memberi peningkatan alat pada proses 

pengembangan. Metode reverse engineering ini akan mengamati kelebihan dan 

kekurangan alat yang sudah ada kemudian akan membandingkan dengan alat yang 

akan dibuat atau yang sudah dikembangkan dengan mempertimbangkan kelebihan 

dan kekurangannya. Dengan demikian maka dengan reverse engineering akan 

didesain alat yang memenuhi kebutuhan UKM dalam proses penggelaran kain 

yakni lebih mempersingkat waktu pengelaran dan dapat dilakukan oleh satu 

pekerja. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan  melihat latar belakang di atas, masalah pokok yang menjadi 

fokus pembahasan yaitu, “Bagaimana mengembangkan meja potong kain yang 

sesuai dengan kebutuhan UKM Al-Qubro sehingga pekerjaan lebih efektif dan 

efisien?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengembangkan meja potong kain yang sesuai dengan kebutuhan UKM untuk 

meminimalkan jumlah pekerja dan mempersingkat waktu kerja. 

2. Membuat meja potong kain berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat. 

3. Menguji kinerja meja penghampar kain yang baru dengan membandingkan 

dengan alat yang saat ini dipakai. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penulisan penulisan tidak menyimpang dari ruang lingkup 

pembahasaan, maka diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian dilakukan pada proses pemotongan kain kiloan di UKM Al-

Kubro. 

2. Untuk mendapatkan spesifikasi meja potong kain maka dalam pengembangan 

ini menggukan pendekatan reverse engineering. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan adanya pengembangan alat penghampar kain, diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas dalam proses produksi. 

2. Karena produktivitas meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan lebih 

sedikit maka harga jual produk dapat diturunkan.  

1.6 Sistem Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terurai menjadi 5 bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. 

Manfaat penelitian dan sistem penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Membuat uraian dan penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar 

yang diperlukan untuk menunjang dalam penelitian serta 

mendasari penuisan untuk mengenalisa suatu permasalahan antara 

lain perancangan dan pengembangan produk, reverse 

engineering, tinjauan pustaka. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini berisi urutan proses penelitian dan teknik-teknik 

yang dilakukan dalam melakukan penelitian meliputi uraian 

tentang obyek, tempat penelitian, materi, data, serta alat 

menganalisi dipakai serta kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan 

metode reverse engineering dan perancangan desain 

menggunakan program solidwork. Menguraikan hasil penelitian 

meliputi data-data yang didapatkan selama penelitian dan 

pengolahan. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan 

didapatkan hasil penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan secara keseluruhan dan saran dari penelitian 

berdasarkan hasil penelitian sehingga diharapakan dapat menjadi 

masukan bagi pihak pihak yang terkait.  


