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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pengawasan bahan 
baku dan pemeliharaan mesin terhadap kelancaran proses produksi. Teknik 
pengambilan sampel daam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan metode pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara dan observasi. Dengan teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisa 
menerangkan bahwa kegiatan pengawasan bahan baku yang dilakukan oleh operator 
gudang penyimpanan dan quality controller belum terlaksana secara optimal, karena 
adanya kelalaian yang disebabkan oleh terlalu padatnya pekerjaan yang harus 
dilakukan oleh operator gudang penyimpanan dan quality controller, sehingga di 
beberapa titik tertentu masih ditemukan adanya kesalahan terkait pengawasan 
tersebut yang nantinya akan berdampak negatif terhadap kualitas bahan baku yang 
akan digunakan. Untuk itu dibutuhkan ketelitian operator gudang peyimpanan dan 
quality controller dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sama halnya dengan 
pengawasan bahan baku, dari sisi pemeliharaan mesin juga masih kerap kali terjadi 
kelalaian dan kurangnya kesadaran teknisi mesin dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya terkait pemeliharaan mesin, kelalaian ini disebabkan tidak adanya 
jadwal pemeliharaan yang ditetapkan dan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan 
atas kelalaian, yang menyebabkan mesin-mesin sering mengalami kendala dan tidak 
dapat beroperasi secara maksimal atau bahkan mati total. Untuk itu diharapkan 
kepada perusahaan untuk dapat membuat jadwal pemeliharaan dan memberikan 
sanksi yang tegas kepada mekanik atas kelalaian yang menyebabkan mesin-mesin 
produksi mengalami kendala atau bahkan mati total. Dengan demikian kesimpulan 
yang dapat diambil adalah pengawasan bahan baku dan pemeliharaan mesin yang 
tidak terlaksana dengan baik akan mempengaruhi kelancaran proses produksi, yang 
nantinya juga akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan oleh manajemen dan perusahaan. 
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