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ABSTRAK 
 

Wulandari, Santi. 2013. Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara yang 

Menggunakan Interfacing Cufner (woven) dengan Interfacing kain Gula (Non 

Woven). Skripsi,Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Dra. Urip Wahyuningsih, M.Pd dan Dra.Hj. Erna 

Setyowati, M. Si. 

Kata Kunci : perbedaan hasil pembuatan blazer, cufner, kain gula 

Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk potongan 

badan wanita (Porrie Muliawan, 2012:113). Penggunaan blazer dapat dipadu 

padankan dengan gaun, rok dan celana panjang yang dapat dilengkapi dengan blus 

dalam ataupun tidak. Blazer ini banyak digunakan untuk busana kerja atau sebagai 

busana resmi. Ciri-ciri blazer adalah model yang menggunakan kerah, garis hias, 

belahan kancing, saku dalam paspoille. Agar menghasilkan blazer yang baik 

digunakan bahan pelapis sebagai pembentuk. Penggunaan bahan pelapis dalam 

pembuatan blazer harus diperhatikan penempatannya, misalnya bahan pelapis 

untuk pembentuk dan bahan pelapis sebagai penyelesaian akhir semuanya harus 

sesuai dengan kegunaan dan penempatannya agar terlihat lebih rapi. Penggunaan 

pelapis yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda pula, karena bahan 

pelapis yang satu dengan yang lain memiliki tekstur, perekat dan sifat yang 

berbeda pula. Cufner (woven) bertekstur halus bahannya tipis hingga tebal dan 

berperekat sedangkan kain gula (Non Woven) bertekstur lembut maupun kasar 

dan mempunyai perekat. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui perbedaan hasil 

blazer dan (2) mengetahui hasil mana yang lebih baik dalam pembuatan blazer 

antara yang menggunakan interfacing cufner dan kain gula. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain eksperimen 

faktorial AxB. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi dengan uji panelis, yaitu 4 panelis ahli dan 6 panelis terlatih. Teknik 

analisis data menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

perbedaan antara blazer yang menggunakan interfacing cufner dengan interfacing 

kain gula, yang dibuktikan dengan thitung = 1,095 < ttabel = 2,10 untuk α = 5% 

dengan dk = 18. Hasil blazer yang menggunakan interfacing kain gula diperoleh 

rata-rata sebesar 2,81 sedangkan rata-rata skor hasil blazer yang menggunakan 

interfacing cufner sebesar 2,86. Dengan demikian menunjukkan bahwa hasil 

blazer yang menggunakan interfacing kain gula sama baiknya dengan hasil blazer 

yang menggunakan interfacing cufner. 

Tidak adanya perbedaan secara keseluruhan hasil penilaian blazer yang 

menggunakan interfacing cufner maupun interfacing kain gula, namun baik 

interfacing cufner maupun interfacing kain gula masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan yang berbeda pada ketebalan tekstur, kelenturan dan 

kekakuan kain, dan jatuhnya pada badan. Saran yang dapat diajukan Bagi 

pengusaha jasa tailor dan mahasiswa prodi tata busana, dapat menggunakan kedua 

interfacing tersebut dalam satu pembuatan busana, dengan memperhatikan bagian-

bagian mana yang tepat diberi interfacing cufner dan interfacing kain gula. 
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PRAKATA 

 Busana tailoring untuk wanita bermacam-macam bentuknya, salah satunya 

adalah blazer. Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk 

potongan badan wanita (Porrie Muliawan, 2012 : 113). Blazer ini banyak 

digunakan untuk busana kerja atau sebagai busana resmi. Ciri-ciri blazer adalah 

model yang menggunakan kerah, garis hias, belahan kancing, saku dalam 

paspoille. Agar menghasilkan blazer yang baik digunakan interfacing sebagai 

pembentuk. 

Tujuan pemberian interfacing adalah memberikan bentuk busana menjadi 

lebih bagus, rapi dan menghasilkan busana yang lebih baik kualitasnya. 

Pembuatan blazer dalam penelitian ini menggunakan interfacing kain gula dan 

cufner. Pemilihan bahan utama dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

bahan/kain batik cap dari pekalongan. Alasan menggunakan bahan batik karena 

teksturnya sedang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Selain itu bahan mudah 

untuk didapatkan, untuk melestarikan budaya Indonesia, dan cocok dikenakan 

sebagai busana kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh panelis tidak ada 

perbedaan hasil antara  blazer yang menggunakan interfacing kain gula dengan  

interfacing cufner secara keseluruhan. Tidak adanya perbedaan secara keseluruhan 

hasil penilaian blazer yang menggunakan interfacing cufner maupun interfacing 

kain gula bukan berarti kedua bahan pelapis ini sama-sama baik untuk digunakan. 

Atas terselesainya penyusunan skripsi ini maka puji syukur kehadirat 

Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa tercurah sehingga 

tersusunlah skripsi berjudul “Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara Yang 

Menggunakan Interfacing Cufner (Woven) Dengan Interfacing Kain Gula 

(Non Woven) ”.  

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak berupa 

saran, bimbingan, maupun petunjuk, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan 

kepada : 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Busana adalah kebutuhan primer di samping kebutuhan pangan dan tempat 

tinggal. Memiliki corak yang selalu berubah, berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dipergunakan 

manusia sebagai pelindung tubuh dari rasa dingin, panas, dan gigitan binatang 

atau serangga. Pada zaman prasejarah orang menutupi tubuhnya dengan daun-

daunan maupun kulit pohon. Di masa kini, pakaian tidak lagi sebagai penutup 

tubuh, melainkan dibuat dengan desain menarik yang membutuhkan daya cipta, 

rasa karsa dan karya sebagai hasil kreativitas manusia. 

Berbusana bukan hanya sekedar mengenakan pakaian, pilihan busana yang 

tepat sesuai dengan kesempatan dan kepribadian pemakainya menjadikan 

penampilan wanita lebih mengesankan (Hartatiati Sulistio, 2004 : 5). 

Pengembangan atau perubahan bentuk dan model busana juga menyesuaikan 

dengan kesempatan pemakaian. Berdasarkan kesempatan pemakaiannya busana 

dapat dijelaskan antara lain, busana untuk sekolah, busana santai, busana untuk 

pesta dan busana untuk kerja. Sesuai perkembangan zaman, banyak wanita yang 

sudah bekerja terutama bekerja di perkantoran sehingga permintaan akan busana 

kerja makin hari makin meningkat tentunya dengan model busana yang semakin 

beragam. 
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Selama ini busana dengan segala model dan bentuk banyak didominasi 

kaum wanita karena selain memperhatikan penampilan, wanita suka hal yang 

indah dan setiap orang mempunyai gaya pribadi dalam berbusana yang erat 

kaitannya dengan selera dan cita rasa mode yang dimilikinya, tidak dipaksakan 

dan sangat unik. Seorang wanita terlebih lagi akan merasa memiliki kebanggaan 

tersendiri apabila dapat tampil dengan busana yang indah, dijahit secara halus 

yang diselesaikan secara tailoring. Tailoring merupakan salah satu teknik 

menjahit halus dengan mutu tinggi, maka bagian luar dan dalam busana tersebut 

sama rapinya (Goet Poespo, 2009 : 7 ). Busana tailoring dapat membentuk tubuh 

sipemakai menjadi lebih baik, menutupi bagian-bagian yang kurang seperti, 

bentuk dada dan pinggang yang terlalu kecil. Busana tailoring untuk wanita 

bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah blazer. Teknik jahitan yang 

digunakan untuk menjahit blazer lebih banyak menggunakan teknik tailoring 

sehingga dalam pembuatan blazer memerlukan waktu yang tidak singkat. 

Memperhatikan proses pembuatan blazer yang menggunakan teknik tailoring dan 

membutuhkan  waktu yang cukup lama, cukup mahal, sehingga pemakainya 

berasal dari kalangan menengah keatas. 

Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk potongan 

badan wanita (Porrie Muliawan, 2012 : 113). Penggunaan blazer dapat dipadu 

padankan dengan gaun, rok dan celana panjang yang dapat dilengkapi dengan blus 

dalam ataupun tidak. Blazer ini banyak digunakan untuk busana kerja atau sebagai 

busana resmi. Ciri-ciri blazer adalah model yang menggunakan kerah, garis hias, 

belahan kancing, saku dalam paspoille.  
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Kualitas blazer yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

yang paling utama mempengaruhi kualitas blazer adalah teknik pembuatannya. 

Teknik yang baik digunakan dalam pembuatan blazer adalah dengan teknik 

tailoring. Teknik ini sangat baik karena semua jahitan diselesaikan dengan halus 

bagian luar dan dalamnya sama rapi. Agar menghasilkan blazer yang baik 

digunakan bahan pelapis sebagai pembentuk. Penggunaan bahan pelapis dalam 

pembuatan blazer harus diperhatikan penempatannya, misalnya bahan pelapis 

untuk pembentuk dan bahan pelapis sebagai penyelesaian akhir semuanya harus 

sesuai dengan kegunaan dan penempatannya agar terlihat lebih rapi. 

Penggunaan bahan pelapis yang umum digunakan oleh penjahit biasanya 

adalah pelapis vliseline (Non Woven) karena pelapis tersebut harganya terjangkau 

jadi dianggap lebih ekonomis. Namun adapun penjahit yang lebih mementingkan 

hasil jahitan yang lebih baik dengan menggunakan interfacing yang kualitasnya 

lebih baik seperti cufner (woven) dan kain gula (Non Woven). Penggunaan pelapis 

yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda pula, karena bahan pelapis 

yang satu dengan yang lain memiliki tekstur, perekat dan sifat yang berbeda pula. 

Cufner (woven) bertekstur halus bahannya tipis hingga tebal dan berperekat 

sedangkan kain gula (Non Woven) bertekstur lembut maupun kasar dan 

mempunyai perekat. Kedua jenis bahan pelapis terdapat perbedaan sehingga ada 

kemungkinan dalam penggunaannya akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. 

Semua jenis bahan pelapis dapat digunakan dalam pembuatan blazer, namun 

masing-masing bahan pelapis memiliki ciri-ciri, kualitas dan hasilnyapun 

dimungkinkan berbeda. Tujuan pemberian bahan pelapis adalah memberikan 
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bentuk busana menjadi lebih bagus, rapi dan menghasilkan busana yang lebih baik 

kualitasnya, sehingga dapat menaikan nilai jual dari busana itu sendiri. 

Bahan pelapis non woven dan woven yang digunakan dapat 

mempengaruhi tekstur kain, baik kain yang dari jenis katun, polyester, kain 

tembus terang, kain batik, dan teknik pengepresan. Penggunaan kain gula dan 

cufner sama-sama digunakan pada kain katun hasilnya berbeda, kain katun yang 

menggunakan cufner hasilnya lebih lembut dan lebih lentur dibandingkan dengan 

kain katun yang menggunakan pelapis kain gula teksturnya menjadi kaku. 

Kemudian ketika dipegang kain yang diberi cufner lebih nyaman sedangkan yang 

menggunakan kain gula dipegang terasa panas begitu pula dengan jenis kain yang 

lainnya. Jenis pelapis woven yang umum digunakan selain cufner yaitu hasel, 

memiliki kesamaan yaitu berperekat dan lembut namun tenunannya lebih jarang, 

berbulu dan lebih tipis, digunakan  sebagai pelapis pada kain dan hasilnya sama 

dengan cufner lebih lembut dibandingkan kain gula. Namun dari bentuk pakaian 

yang menggunakan pelapis kain gula bentuknya lebih bagus dan lebih tegas pada 

bagian-bagian tertentu misalnya, pada garis patah kerah dan bentuk saku klep. 

Selain itu pembuatan blazer juga mengalami proses pengepresan, 

pengepresan dilakukan setiap selesai menjahit bagian-bagian tertentu dan 

terutama ketika memberi atau memasang bahan pelapis. Karena pada umumnya 

bahan pelapis yang digunakan memiliki perekat sehingga perlu dipress terlebih 

dahulu. Pengepresan dapat dilakukan dengan menggunakan setrika biasa, setrika 

uap dan mesin press. Pengpresan bahan pelapis dengan menggunakan mesin pres 

akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 
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setrika biasa, karena semua bagian yang akan diberikan pelapis dimasukan secara 

bersamaan kedalam mesin press dan suhu yang digunakan bisa diatur sesuai 

dengan jenis bahan yang akan dipress dan waktu yang digunakan untuk 

mengepress lebih singkat. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk 

menggunakan setrika biasa sebagai alat press, karena tidak semua penjahit 

mempunyai mesin press. Berdasarkan eksperimen awal ditemukan bahwa 

mengepress interfacing menggunakan langsung dengan setrika tanpa ditutup 

dengan alas untuk bahan pelapis kain gula akan memberikan hasil yang kurang 

baik, karena interfacing akan berkerut ketika terkena panas setrika langsung. 

Berbeda dengan interfacing woven apabila disetrika langsung tanpa ditutup alas 

tidak akan terjadi mengkerut. Namun lebih baik ketika mengepress kedua jenis 

pelapis tersebut dengan menggunakan atau menyemprotkan air pada permukaan 

pelapis terlebih dahulu sebelum disetrika, karena akan memberikan hasil lekat 

yang lebih kuat dan sulit untuk dilepaskan. 

Melakukan pengepresan dengan menggunakan dua jenis bahan pelapis 

yang berbeda tentunya mengalami perlakuan yang berbeda pula. Namun dalam 

penelitian ini proses pengepresan menggunakan setrika biasa seperti pada 

umumnya yang digunakan oleh penjahit. Kedua jenis bahan pelapis tersebut (kain 

gula dan cufner) sama-sama memiliki perekat namun memiliki daya elastisitas 

yang berbeda, sehingga dalam penggunaannya mengalami perlakuan yang 

berbeda mulai dari saat memotong sampai mengepres. Bahan pelapis yang 

memiliki daya elastisitas kurang ketika memotong sudah sesuai ukuran namun 
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ketika sudah dipres ukuran jadi berkurang karena mengalami penyusutan dan ada 

kemungkinan ketika dikenakan kurang memberikan rasa nyaman. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis mengangkatnya kedalam 

bentuk skripsi dengan judul “ Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara 

Yang Menggunakan Interfacing Cufner (Woven) dengan Interfacing Kain 

Gula (Non Woven)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dari judul diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Apakah ada perbedaan hasil pembuatan blazer antara yang menggunakan 

interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula (non woven)? 

1.2.2 Hasil mana yang lebih baik dalam pembuatan blazer antara yang 

menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula 

(non woven)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.3.1 Untuk mengetahui perbedaan hasil pembuatan blazer antara yang 

menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula 

(non woven). 

1.3.2 Untuk mengetahui hasil mana yang lebih baik dalam pembuatan blazer 

antara yang menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing 

kain gula (non woven). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Sebagai sumber informasi tentang hasil pembuatan blazer antara yang 

menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula 

(non woven). 

1.4.2 Memberikan masukkan kepada masyarakat yang menekuni bidang 

menjahit tentang hasil pembuatan blazer yang menggunakan interfacing 

cufner (woven) dengan interfacing kain gula (non woven). 

1.4.3 Mengetahui kelebihan dan kekurangan hasil pembuatan blazer yang 

menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula 

(non woven). 

1.5 Batasan Masalah 

Pada skripsi yang berjudul “ Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara 

Yang Menggunakan Interfacing Cufner (Woven) dengan Interfacing Kain 

Gula (Non Woven)” penulis merasa perlu memberikan batasan masalah agar 

pembahasan tidak terlalu meluas, batasan permasalahan sebagai berikut : 

1.5.1 Blazer menggunakan bahan batik cap mori prima dengan interfacing kain 

gula dan cufner. 

1.5.2 Analisis dilakukan produk dalam keadaan masih baru belum mengalami 

proses pemakaian dan pencucian. 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah perlu diberikan supaya tidak terjadi salah penafsiran terhadap 

isi skripsi ini, adapun yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini meliputi: 
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6.1 Perbedaan 

Perbedaan berarti selisih tentang benda, orang, ide-ide, kritik terhadap 

orang lain, kelompok terhadap suatu ide atau suatu prosedur apakah ada 

perbedaan persentase yang menyolok ataukah tidak antara dua hal atau lebih 

yang sedang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2010:6). Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah perbedaan yang terjadi pada pembuatan blazer antara 

yang menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula 

(non woven). 

6.2 Hasil Pembuatan Blazer 

Hasil adalah sesuatu yang diadakan, atau telah dibuat (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2002:348). Pembuatan adalah proses membuat, cara 

membuat (W.J.S Poerwadarminta, 2002:115). Blazer adalah jaket ringan yang 

longgar tetapi mengikuti bentuk potongan badan wanita (Porrie Muliawan, 

2012:113). Hasil pembuatan blazer adalah hasil yang diperoleh berupa blazer 

yang menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula 

(non woven), yang telah mengalami proses pembuatan mulai dari mendesain 

model, pembuatan pola, menjahit hingga penyelesaian. Hasil dari blazer 

menggunakan bahan utama berupa kain batik pekalongan. 

6.3 Interfacing cufner (woven) dan interfacing kain gula (non woven) 

Interfacing adalah bahan pelapis yang lebih kokoh dari lapisan bawah 

yang dipergunakan  untuk menguatkan dan memelihara bentuk pakaian. 

Bahan lapisan ini dapat dipergunakan pada seluruh bagian dari pakaian, tetapi 

pada umumnya hanya dipergunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Bahan 
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yang dapat digunakan untuk interfacing yaitu bahan non woven (bukan 

tenunan), misalnya kain gula yang menggunakan perekat bertekstur lembut 

maupun kasar dan mempunyai daya elastisitas yang tinggi. Sedangkan bahan 

woven interfacing (interfacing yang ditenun), seperti cufner yang mempunyai 

tekstur halus, bahan memiliki ketebalan yang bertingkat dan berperekat 

(Kartini, 2005:12). Bahan interfacing yang digunakan dalam penelitian ini 

(blazer) yaitu kain gula (non woven) dan cufner (woven). 

 

1.7 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi dibuat untuk memberikan gambaran mengenai isi 

secara garis besar skripsi ini dibagi mejadi 3 bagian yaitu :  

1. Pendahuluan 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengeesahan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran 

2. Bagian isi 

Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu :  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi 

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA 
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Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini 

yaitu pengertian blazer, ukuran, cara mengambil ukuran, pembuatan pola dasar 

dan pecah pola, pembuatan blazer, kerangka berfikir dan hipotesa. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: obyek penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, langkah-langkah 

eksperimen, metode pengumpulan data, validitas, reliabilitas, dan metode 

analisis data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

3. Bagian akhir skripsi ini memuat tentang :  

Daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Busana 

Busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh yang dijahit atau 

disampirkan pada tubuh dengan maksud melindungi tubuh maupun untuk 

memperindah penampilan, menurut sejarah awal mula manusia mengenakan 

busana berupa sehelai kain berbentuk segi empat dan pada bagian tengah diberi 

lubang untuk kepala sehingga kain itu dapat jatuh ke badan dan kemudian 

berkembang dengan adanya belahan yang berada pada tengah muka yang di sebut 

dengan kaftan yang merupakan bentuk dasar busana (Arifah Ariyanto, 2003 : 2). 

Busana yang diperlukan manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu busana 

dalam dan luar, busana dalam adalah busana yang dikenakan langsung mengenai 

badan di bawah busana luar. Busana wanita yang termasuk busana luar adalah 

rok, celana, blus, gaun, jas dan blazer. 

 

2.2. Pengertian Blazer 

Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk potongan 

badan wanita (Porrie Muliawan, 2012:113). Blazer sebenarnya terbuat dari bahan 

flanel dengan corak garis sedang atau kecil, dan warna terang. Pada tahun 1920, 

blazer disenangi kaum wanita dan dipakai dengan rok plissee, baju kaos serta dasi. 

Panjang blazer asli mulai dari atas paha sampai paha. 
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Pengertian dari Blazer wanita sendiri adalah suatu jenis busana atau pakaian 

yang mirip dengan jaket atau jas yang dipakai oleh kaum hawa. Model pakaian 

Blazer ini memang cocok dipakai pada saat pertemuan formal, akan tetapi anda 

juga dapat mengenakannya pada kegiatan sehari-hari kok. Akhir-akhir ini model 

blazer memang sudah banyak perkembangan dari segi desain dan juga bahan yang 

digunakan. Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan blazer ini adalah dari 

bahan cotton, polyester hingga chiffon dengan model tuxedo, pleated bahkan juga 

sequin. (artikata.com/12/03/2013,03/05/2013arti-19832-blazer.htm) 

Desain blazer ada yang menggunakan lengan pendek atau panjang, ada yang 

tanpa lengan atau sering disebut rompi, ada yang menggunakan kerah jas atau 

setali atau tanpa kerah. Model blazer ada yang panjang dan ada pula yang pendek, 

karena busana ini termasuk busana pelengkap, banyak desain dengan leher 

runcing yang rendah dengan penutup ditengah muka dan dengan sedikit kancing. 

Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis panas sehingga penggunaan 

blazer banyak yang bagian depannya tidak ditutup. Memakai blazer akan 

membuat penampilan terlihat lebih elegan, rapi dan profesional. Blazer awalnya 

memang hanya dikenakan para eksekutif, namun kini blazer dikenakan juga 

sebagai seragam sekolah, organisasi, ataupun pakaian bebas.  

Pada tahun 1970, blazer menjadi sangat terkenal sebagai busana wanita 

yang mempunyai kedudukan. Saat ini, hampir semua wanita senang memakai 

busana blazer karena dapat dipakai sebagai : 

1. Penambah resmi penampilan, dan blazer ini boleh panjang atau pendek dengan 

lengan panjang. 

2. Busana pelengkap pada busana sederhana dan dapat dibuat seperti jas atau 

jaket ringan, tidak dilapisi atau dilapisi. 
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3. Selain sebagai pelengkap, blazer sering digunakan sebagai pakaian resmi atau 

formil. 

Sebuah blazer didefinisikan sebagai sebuah tipe jas yang memiliki kelepak 

kerah (lapel), bentuk kerah menggulung (rolled collar), dan lengan baju lurus 

tanpa manset (Goet Poespo, 2009 : 7). Blazer  biasa dikenakan  di  atas  bebe  

(gaun),  blus dan  rok,  blus  dan  celana  panjang  yang  berfungsi  sebagai  

hiasan,  pemanis  atau sebagai penghangat. Blazer  ini dapat berlengan panjang,  

tiga perempat ataupun pendek, bagian muka dapat berkancing  atau tanpa  

berkancing,  tetapi  berkerah. 

Blazer dalam istilah mode biasanya berarti busana wanita model jaket 

dengan bahan ringan, longgar tetapi cutting mengikuti lekuk tubuh, sehingga 

tampak pas dikenakan. Sebetulnya blazer ini sudah lama menjadi salah satu 

pakaian wajib wanita karir atau karyawati. Memang seiring perputaran trend 

mode, banyak yang lebih suka memakai kemeja dengan bahan dingin dan 

nyaman, namun blazer tetap dipakai dalam situasi tertentu, karena gaya busana 

blazer menunjukkan kepribadian wanita yang dinamis, anggun dan smart. 

(Phita.adivamode.wordpress.com/09/04/2012,04/05/2013/blazer-yang 

bagaimana/) 

 

Seiring siklus perkembangan mode dan pengaruh dari budaya pop Korea, 

blazer atau jaket kembali menjadi trend. Sekarang tidak hanya di kalangan wanita 

dewasa pekerja, tetapi juga di kalangan remaja, anak kuliah, bahkan anak baru 

gede, dengan berbagai model dan variasinya. Meskipun Indonesia bukan beriklim 

dingin seperti Korea, namun blazer tetap menjadi pilihan yang bagus. Tentunya 

dengan penyesuaian bahan dan lapisan, dapat dikenakan di ruang ber AC ataupun 

di luar ruangan saat kondisi tidak terlalu panas. Namun karena sedang trend, 

banyak sekali dijual blazer baik diinternet maupun dipasar dengan berbagai 

variasi model, bahan dan kelasnya. Ini yang perlu dicermati oleh pembeli sebelum 
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menilai barang dengan harganya dan memutuskan pembelian. Sebaiknya pembeli 

tidak hanya terpengaruh tampilan di foto yang terlihat bagus karena dipakai oleh 

model cantik, tanpa melihat spesifikasinya. 

Beberapa hal yang mempengaruhi kualitas dan harga blazer antara lain: 

1. Bahan blazer biasanya menggunakan bahan yang tebal seperti drill, 

gabardine, semi wool sampai wool, crepe, linen, dan lain-lain. 

2. Jahitan rapi sampai ke detailnya akan sangat mempengaruhi penampilan. 

3. Furing. Furing atau lining adalah lapisan baju yang ada pada blazer. Model 

blazer tanpa furing biasanya disebut semi blazer. Karena bahan tambahan dan 

tingkat kesulitan dalam membuat furing maka komponen yang satu ini sangat 

mempengaruhi harga. Furing yang baik adalah yang berbahan dingin dan 

lembut. 

4. Aksen dan ornament. Ada blazer dengan model simple polos ada juga yang 

diberi aksen tertentu seperti opnaisel, jahit smok, list, dan lain-lain. Pemilihan 

aksen seperti ini tergantung selera masing-masing pemakai. Pemberian aksen 

atau ornament ini biasanya juga mempengaruhi harga. 

(Phita.adivamode.wordpress.com/09/04/2012,04/05/2013/blazer-yang-

bagaimana/) 

 

Perkembangan mode yang sangatlah pesat demikian pula kreasi dari para 

perancang busana sangat beragam hingga banyak bermunculan model-model baru 

dari beberapa jenis blazer yang telah menjadi trend saat ini, bahkan telah terkenal 

dimanca negara. Sesuai fungsinya untuk bekerja ditempat yang formal, maka 

blazer dibuat dari bahan yang cukup baik kualitasnya dan untuk negara tropis 

sebaiknya mengunakan bahan pelapis (lining) yang menghisap air/keringat 

(higroskopis) yaitu bahan sejenis katun, kecuali mereka yang bekerja dalam 

ruangan ber-AC (Sanny poespo, 2003 : 6). 
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Contoh macam-macam model blazer : 

Blazer pada gambar disamping tidak 

menggunakan kerah tetapi garis leher 

berbentuk U, garis hias princes dimulai dari 

kerung lengan, model blazer dengan satu 

baris kancing (single breasted), 

menggunkan 1 buah kancing dan saku 

dalam vest, lengan yang digunakan yaitu 

lengan jas. Blazer ini memberikan kesan 

tinggi gemuk bagi yang mengenakan. 

 

Blazer pada gambar disamping 

menggunakan variasi kerah lapel, tidak 

terdapat garis hias hanya kupnat, lengan 

yang digunakan lengan jas, model blazer 

dengan penutup dua baris kancing (double 

breasted), terdapat empat buah kancing dan 

saku dalam paspoille dengan variasi klep. 

Blazer ini memberikan kesan 

menggemukan bagi yang mengenakan. 
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blazer pada gambar disamping menggunakan 

kerah rever dengan variasi warna, tida terdapat 

garis hias hanya kupnat, lengan yang 

digunakan lengan licin, model blazer dengan 

satu baris kancing (single breasted), terdapat 

satu buah kancing dan saku dalam paspoille 

dengan variasi klep. Blazer ini memberikan 

kesan tinggi bagi yang mengenakan karena 

bentuk dari garis leher berupa huruf V. 

(google.com/search/01/2013,25/01/2013.macam-macam-blazer-wanita) 

Gambar 2.1 Contoh macam-macam model blazer 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pecah model blazer, yaitu : 

Menentukan Kerah 

Kerah adalah bagian dari sebuah desain pakaian, yang terletak dibagian 

atas pakaian. Selain berfungsi memperindah, kerah juga berfungsi memberi 

kenyamanan pada pemakai seperti mempertimbangkan iklim di suatu daerah. 

Kerah terdiri atas beberapa ukuran mulai dari yang kecil seperti kerah rebah 

sampai yang lebar seperti kerah cape. Kerah juga bermacam-macam antara lain: 

kerah kemeja, kerah shanghai, kerah kelasi, kerah tegak, kerah ½ tegak, kerah 

rebah, kerah setali, kerah rever, dan kerah shiller. Ernawati, dkk (2008 : 214). 

Kerah yang umum digunakan dalam pembuatan blazer adalah kerah rever 

sesuai dengan model blazer klasik. Kerah rever adalah kerah yang dibuat dua 

bagian, bagian bawahnya dibuat menyatu dengan pola badan bagian muka, 
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sedangkan pola bagian atasnya dibuat tersendiri. Namun saat sekarang banyak 

blazer yang menggunakan kerah dengan berbagai variasi misalnya: kerah 

selendang, kerah setali. Kerah yang digunakan dalam penelitian adalah variasi 

kerah setali dengan kerah shanghai. 

 

 

 

Kerah rever       kerah selendang  kerah setali 

((Porrie Muliawan, 2012 : 26) 

Gambar 2.2 Macam-macam kerah blazer 

2.2.1 Lengan 

Lengan adalah bagian pakaian yang menutupi puncak lengan bahkan 

sampai keujung lengan sesuai dengan keinginan. Lengan ada yang modelnya 

suai, berkerut, dan ada juga yang setali. Model lengan bermacam-macam antara 

lain: lengan lonceng, lengan cape, lengan kop, lengan reglan, lengan drapery, 

lengan setali, lengan tulip, dan lengan jas. Ernawati, dkk (2008:215). 

Lengan yang lazim digunakan untuk busana resmi seperti blazer adalah 

lengan dengan model dua bagian (lengan jas) menggunakan kancing satu sampai 

tiga baris yang diletakkan diujung lengan bawah persis pada jahitan sambungan 

lengan. Bersamaan dengan berkembangnya model banyak lengan yang 

digunakan dalam pembuatan blazer telah bervariasi, misalnya blazer dengan 

menggunakan lengan poff yang saat ini banyak digemari oleh para remaja masa 

kini. 
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Gambar 2.3 Pola lengan jas 

2.2.2 Garis hias 

Garis hias yang berupa jahitan pada desain buasana dapat dibagi dalam (4 ) 

empat kelompok, yaitu: Garis hias princes adalah garis potongan vertikal yang 

terdapat pada blus yang letaknya mulai dari bahu atau kerung lengan melewati 

puncak dada memanjang sampai bawah blus, garis hias ini memberikan kesan 

melangsingkan. Garis hias empire adalah garis hias yang terdapat pada blus yang 

letaknya melintang dibawah buah dada kurang lebih 8 cm. Garis hias pas adalah 

garis hias yang terdapat pada dada atau bahu, garis hias pas dada apabila 

letaknya ada pada dada sedangkan garis hias pas bahu apabila letaknya ada pas 

pada bahu. Garis hias bervariasi yaitu variasi dari garis hias pas bahu atau dada 

dengan garis hias princes atau dengan garis hias empire (Porrie Muliawan, 

2012:20).  Garis hias yang digunakan dalam penelitian adalah garis hias princes. 
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Garis hias princes pada blazer 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis hias empire pada blazer 

(google.com/search/01/2013,25/01/2013.macam-macam-blazer-wanita) 

Gambar 2.4 Garis hias yang digunakan pada blazer 
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2.2.3 Saku 

Jenis saku yang digunakan dalam pembuatan blazer antara lain : 

2.2.3.1 Saku paspoille, adalah saku dalam (bobok) yang pada bagian lubangnya 

diselesaikan dengan kumai bahan serong atau bahan melebar. 

2.2.3.2 Saku klep adalah saku dalam (bobok) yang pada bagian lubangnya 

terdapat klep yang diarahkan kebawah. 

 

 

 

Saku paspoille   saku klep 

Gambar 2.5 saku paspoille dan saku klep 

2.2.4 Pemilihan bahan 

Memilih dan menentukan bahan untuk suatu busana adalah langkah lanjut 

setelah penenntuan desain busana. Agar dapat memilih bahan blazer yang tepat 

perlu memperhatikan faktor-faktor beriut: 

2.2.4.1 Unsur-unsur desain pada bahan tekstil 

2.2.4.2 Pemilihan bahan tekstil (kegunaan, kesempatan, karakteristik 

penanganan, model dan lebar kain) anatara lain: 

1) Tekstil yang jatuhnya tidak terlalu kaku atau  melangsai tetapi 

mudah dibentuk 

2) Tekstil padat ( rapat) dalam arti tidak tembus pandang 

3) Asal bahan bisa dari serat alam, sisntetis atau campuran 
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2.2.4.3 Kriteria pemilihan bahan tekstil dengan memperhatikan faktor-faktor 

mendesain busana. 

2.2.5 Pemilihan warna 

Warna merupakan faktor yang sangat utama pada busana. Warna 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pakaian dan sipemakainya. Pemilihan 

warna untuk blazer biasanya dipilih warna-warna yang netral, contohnya: warna 

hitam, coklat, biru tua, abu-abu. Namun dengan berkembangan jaman warna 

yang digunakan untuk blazer semakin beragam. 

 

2.3 Pembuatan Blazer 

Pembuatan blazer adalah metode atau cara yang teratur untuk memudahkan 

proses pembuatan blazer yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian 

dan hasil akhir. Pembuatan blazer meliputi: 

2.3.1 Perencanaan 

2.3.1.1 Memilih model atau Desain 

Memilih model yaitu pemilihan model tentang bagian-bagian busana yang 

diinginkan, misalnya bentuk kerah, saku, garis hias, lengan serta cara 

menjahitnya. Pemilihan model ini berarti menentukan desain blazer yang akan 

dibuat. 
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DESAIN BLAZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Desain Blazer 



23 

 

DESAIN PRODUKSI BLAZER BAGIAN MUKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.7 Desain Produksi Blazer Bagian Muka 

Variasi kerah shanghai 

Kerah setali 

Garis hias princes 

Lengan jas 

Lubang kancing paspoille 

dan kancing jas 

Saku paspoille variasi 

klep 
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DESAIN PRODUKSI BLAZER BAGIAN BELAKANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.8 Desain Produksi Blazer Bagian Belakang 

 

Variasi kerah shanghai 

Garis hias princes 

Lengan jas 
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2.3.1.2 Memilih bahan 

Pemilihan bahan dalam pembuatan blazer meliputi bahan utama, bahan 

pelengkap, bahan pembanu. Memilih bahan harus mempertimbangkan beberapa 

hal yang saling berkaitan, misalnya kesempatan memakainya, keadaan 

sipemakainya dan lain-lain. Pemilihan bahan untuk blazer dikelompokkan 

menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Memilih bahan utama atau bagian luar 

a. Tekstil sesuai sipemakai antara lain warna, tekstur, bentuk tubuh dan 

warna kulit. 

b. Tekstil sesuai desain yang dipilih 

c. Tekstil sesuai dengan kesempatan, yaitu dipakainya pada waktu siang, 

malam, kerja atau pesta. 

d. Tekstil yang sesuai dengan penanganannya, maksudnya teknik jahit yang 

digunakan misalnya busana sistem tailoring seluruhnya tidak 

menggunakan obras, jadi dipilih kain yang tidak bertiras. 

e. Tekstil yang tidak mudah luntur 

 Pemilihan bahan utama dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

bahan/kain batik cap dari pekalongan. Alasan menggunakan bahan batik karena 

teksturnya sedang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Selain itu bahan 

mudah untuk didapatkan, untuk melestarikan budaya Indonesia, dan cocok 

dikenakan sebagai busana kerja. 

Batik sendiri adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media 

apapun dengan menggunakan lilin batik (wax / malam) sebagai alat perintang 

warna. Pada pembuatan batik, lilin batik (malam) diaplikasikan pada kain untuk 
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mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan. Terdapat beberapa 

versi tentang asal kata batik. Dua versi yang paling terkenal adalah bahwa 

kata batik berasal dari bahasa proto-austronesia dan bahasa Jawa. Batik berasal 

dari bahasa proto-austronesia “becik” yang artinya membuat tato dan berasal 

dari bahasa Jawa yaitu “amba” atau menulis dan “titik”. Berdasarkan cara 

pembuatannya, batik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: batik tulis 

adalah proses penggambaran lilin batik pada kain menggunakan canting, batik 

cap adalah proses penggambaran lilin batik pada kain menggunakan cap yang 

dibentuk sesuai dengan motif yang diinginkan, batik kombinasi cap tulis adalah 

proses penggambaran malam pada kain menggunakan canting dan cap. 

(blogspot.com/2013/01/2013/05/08sejarah-dan-motif-kain-batik-

pekalongan.html) 

Kain batik yang dulu identik hanya dikenakan sebagai padanan busana 

nasional kini mulai berkembang menjadi busana masa kini yang cocok 

dekenakan dalam berbagai aktivitas, baik busana kerja, resmi, maupun 

santai.pesona busana batik hingga saat ini masih tetap digemari. Dari tahun 

ketahu, desain busana batik terus berganti dan semakin banyak perminatnya. 

Perkembangan mode busana batik di indonesia menunjukkan tren yang semakin 

menonjolkan citra indonesia. Bahkan beberapa instansi baik negeri maupun 

swasta memilih batik sebagai salah satu pakaian dinas. Dengan desain yang tepat 

kain batik dapat dijadikan sebagai busana kantor yang lebih istimewa. Model 

yang dipilih dapat berupa blazer, sehingga tetap memberi kesan formal dan tetap 

etnik dengan motif dan corak batik. Selain itu pemiihan kain batik sebagai blazer 

dianggap nyaman saat dikenakan karena batik terbuat dari kain katun, mori, 

primisima hingga sutra yang memang tekstur dari kain tersebut halus dan mudah 

menyerap keringat. 

2) Memilih bahan pembantu atau pelapis 

Bahan pelapis yang berpengaruh terhadap pembentukkan pakaian yang 

bermutu. Bahan pelapis (underlying) adalah bahan tambahan yang terletak di 
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bawah bahan utama yang fungsinya antara lain untuk membentuk, menopang 

kain, menjaga tetap kuat dari gesekan, lipatan, tekanan dan tahan rendam. 

Saat pembuatan busana bahan pelapis digolongkan menjadi 4 jenis yaitu 

lapisan bawah (underlying), lapisan dalam (interfacing), lapisan antara 

(interlining) dan bahan pelapis (lining) yang biasa disebut furing (lining). 

masing-masing mempunyai fungsi yang khusus mmpengaruhi penampilan 

sebuah pakaian/busana. 

3) Bahan pelengkap 

Bahan pelengkap adalah detail-detail yang dipasang pada permukaan 

busana, dapat dipasang pada permukaan busana bagian luar dan permukaan 

busana bagian dalam. Bahan-bahan pelengkap dalam pembuatan blazer antara 

lain: 

a. Kancing 

Kancing adalah buah baju atau benda untuk merapatkan dan mengunci 

bukaan baju, dengan memasukkan pada lubangnya (rumah kancing). 

Bentuknya umumnya bulat dengan model yang beraneka ragam. 

b. Pading 

Pading adalah karet busa atau kapas bantalan bahu. Dipakai untuk jas 

atau mantel, juga untuk gaun wanita. 

2.3.1.3 Mengambil ukuran 

Bila akan membuat busana (blazer) terlebih dahulu mengambil ukuran 

sipemakai, karena ukuran ini akan menentukan pas atau tidaknya busana yang 

akan dibuat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil ukuran : 
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1) Bagi orang yang mengambil ukuran harus : 

a. Menyiapkan catatan, alat tulis, dan perlengkapan seperti veterban, pita 

ukur, penggaris. 

b. Cara mengambil ukuran badan harus teliti, tepat dan sistematis, tidak 

boleh terpengaruh pada ukuran pakaian yang dipakai pada saat diambil 

ukuranya. 

c. Ukuran yang telah dicatat jangan ada yang terlupakan.  

2) Bagi orang  yang diambil ukuran badannya sebaiknya: 

a. Sikap model yang diambil ukuran harus dalam posisi tegak dan tidak 

boleh memberi bantuan pada orang yang mengambil ukuran. 

b. Sewaktu mengukur ikat pinggang hendaknya dilepas. 

c. Model sebaiknya memakai pakaian dalam yang baik duduknya diatas 

badan, hal ini akan berpengaruh pada pembuatan pola dan pakaian. 

d. Untuk menentukan letak garis pinggang yang tepat, maka pada 

pingggang di ikatkan veterban dengan kencang agar tidak bergeser naik 

turun. 

 Menggambar pola konstruksi dengan sistem atau metode apapun 

memerlukan berbagai macam ukuran badan. Bagian-bagian yang diukur adalah 

badan atas yaitu dari pinggang keatas, bagian bawah yaitu bagian pinggang 

bawah dan lengan. Berikut ini cara pengambilan ukuran. 
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a. Lingkar badan  

Diukur mengelilingi badan terbesar yaitu melalui buah 

dada yang tertinggi. Diukur pas dulu, kemudian ditambah 

4 cm. 

b. Lingkar pinggang 

Diukur mengelilingi pinggang diukur pas dahulu, 

kemudian ditambah 1 cm 

c. Lingkar panggul 

Diukur  sekeliling panggul atau badan bawah terbesar. 

Diukur pas dahulu kemudian ditambah 4 cm. 

 

a. Panjang punggung 

Diukur dari tulang leher yang menonjol ditengah belakang 

lurus kebawah sampai bawah ban pinggang. 

b. Tinggi panggul 

Diukur dari bawah ban pinggang sampai dibawah centimeter 

di panggul. 

 

c. Lebar punggung 

Diukur 9 cm dibawah tulang leher yang menonjol atau 

pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak, dari batas 

lengan kiri sampai batas lengan kanan. 
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d. Panjang sisi 

Diukur dari batas ketiak kebawah pinggang dikurangi 2 

cm. 

e. Lebar muka 

Diukur pada 5 cm di bawah lekuk leher atau pertengahan 

jarak bahu terendah dan ketiak dari batas lengan kanan 

sampai lengan kiri. 

f. Panjang muka 

Diukur dari lekuk leher ditengah muka kebawah sampai 

dibawah pinggang. 

g. Tinggi dada 

Diukur dari bawah pinggang tegak lurus keatas sampai 

puncak buah dada dikurangi 2 cm. 

h. Ukuran uji 

Diukur dari tengah-tengah pinggang depan melalui 

buah dada tertinggi hingga titik bahu terendah terus 

kebelakang sampai tengah-tengah pinggang. 

i. Lebar dada 

Diukur dari jarak kedua puncak duah dada, ukuran ini 

tidak dipakai untuk konstuksi pola, hanya untuk ukuran 

pemeriksa. 
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j. Panjang bahu 

Diukur pada belakang daun telinga dari batas leher ke 

puncak lengan atau bahu yang terendah. 

k. Panjang blus 

Diukur dari titik bahu tertinggi melalui dada sampai 

panjang blus yang dikehendaki. 

l. Panjang rok 

Diukur dari bawah ban pada garis pinggang sampai 

panjang rok yang dikehendaki. 

(Erna Setyowati, 2006 : 4) 

Gambar 2.9 Cara Mengambil Ukuran 

Ukuran Yang Dibutuhkan 

Tabel 2.1 Ukuran 

No. Jenis Ukuran 
Ukuran 

(M) 

Ukuran 

(L) 

Ukuran 

(XL) 

1 Lingkar Badan 86 90 111 

2 Lingkar Pinggang 65 75 92 

3 Lingkar Panggul 90 97 117 

4 Tinggi Panggul 19 19 20 

5 Panjang Muka 33 33 35 

6 Lebar Muka 32 34 37 

7 Tinggi Dada 18 17 19 

8 Panjang Punggung 38 38 39 

9 Lebar Punggung 35 36 39 

10 Lebar bahu 11 12 12 

11 Panjang sisi 17 16 17 

12 Panjang Lengan 56 56 56 

13 Lingkar Kerung Lengan 46 50 55 

14 Panjang Blazer 70 75 78 

Sumber : Data Penelitian 2013 
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2.3.1.4 Membuat Pola Dasar dan Pecah Pola Blazer (skala 1:6) 

Pola dasar adalah kutipan bentuk badan manusia yang asli atau pola yang 

belum di rubah. Pola dasar terdiri dari pola badan, pola rok dan pola lengan. 

Sedangkan pecah pola adalah menyesuaikan model atau desain pada gambar 

pola dengan contoh yang dikehendaki, kemudian memisahkan bagian-bagian 

model menjadi pola yang siap dijadikan petunjuk untuk menggunting bahan. 

(Djati Pratiwi, 2009:3) 

Untuk penyelesaian pola yang telah kita gambar, maka pola-pola tersebut 

harus dilengkapi tanda-tanda yang berfungdi untuk mempermudah kita 

membaca pola sesuai dengan desainnya. Tanda-tanda dalam pembuatan pola 

adalah : 

1.      : Garis pensil hitam (Garis pola asli) 

2.      : Garis merah/ pensil merah (Garis pola badan depan) 

3.      : Garis biru/ pensil biru (Garis pola badan belakang) 

4.      : Garis hijau (untuk pola-pola yang tidak jelas batas antara 

depan dan belakang, misalnya pola manset, pola ban pinggang) 

5.      : Titik-titik (garis pertolongan dengan pensil warna) 

6.      : Garis titik garis titik ( garis lipatan kain pada Tengah 

Muka dan Tengah Belakang) 

7.      : Garis putus-putus tidak tebal sekali (garis lipatan umum) 

8.      : Tanda panah dua arah (arah serat benang) 

9. TM   : Tengah Muka 

10. TB   : Tengah Belakang 
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POLA DASAR BADAN SISTEM PRAKTIS (Skala 1:6) 

Pola Badan Depan     Pola Badan Belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan Pola Depan: 

A – B : ¼ Lingkar badan + 1 cm 

B – C : Panjang muka 

C – D : 1/8 (1/2 lingkar badan + 2 

cm) 

D – E : 1/8 (1/2 lingkar badan + 1 

cm) 

A – B : D – F, J - K : panjang sisi 

F – G : 1/10 (1/2 lingkar badan) 

E – H : Lebar bahu 

C1 – I : ½ Lebar muka 

A – A
1
 : 1/10 Lingkar pinggang + 1cm 

A
1
 – A

2 
: tinggi dada – 2cm 

A
1
-A

3
 : 1/10 Lingkar pinggang 

(A-A1+A3-J) : ¼ Lingkar pinggang + 

1cm 

Keterangan Pola Belakang: 

A – B : Panjang Punggung 

B – C : 1cm 

A – F : ¼ Lingkar badan - 1 cm 

C – D : 1/8 (1/2 lingkar badan + 

1 cm) 

E – E : 1/10 (1/2 Lingkar badan) 

D – G : Lebar bahuH – I : 3 

cm 

A-H + I-N : ¼ Lingkar pinggang 

– 1cm 

H – J : Panjang sisi – 5 cm 

B – L
 

: ¼ Panjang punggung 
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POLA LENGAN (Skala 1:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Pola Dasar badan dan lengan 

 

 

 

  

Keterangan : 

D – E : panjang lengan 

C – D : ¼ lingkar kerung lengan + 

2cm 

D – B = D – A : ½ Lingkar kerung 

lengan-1/2 cm 

A – B : dibagi 4 (A G = G C = G G
1
 

= G
1
  

BD – F : panjang sampai siku 

A D B : bentuk kerung lengan 

 

Titik G : ke kiri dan ke kanan 2 cm 

Titik K : ke kiri 1 cm, ke kanan 3 

cm 

Titik M : ke kiri dan ke 

kanan 2 cm 

K
1
 - L : ½ lingkar siku + 2 cm 

M
1 

– N : ½ lingkar lengan + 2 cm 

N – S : turun 1,5 cm 

M
1
 – S : ½ lingkar lengan + 2 cm 

D – D
1
 : 2,5 cm 
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PECAH POLA BLAZER (Skala 1:6) 

 

  

Gambar 2.11 Pecah pola blazer 
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BAGIAN- BAGIAN POLA BLAZER 

1. Pola Bahan Utama 
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2. Pola Bahan Furing 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pola  Bahan Pelapis (Interfacing) 

  

Gambar 2.12 Bagian- bagian Pola Blazer 
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2.3.1.5 Merancang Bahan dan Harga 

Merancang bahan dan harga adalah memperkirakan banyaknya keperluan 

atau kebutuhan bahan pokok dan bahan pembantu serta biaya untuk 

mewujudkan sebuah busana. Tujuan merancang bahan dan harga adalah untuk 

memahami sesuatu model dengan tepat dan dengan cepat pula dapat 

memperhitungkan banyaknya bahan dan biaya yang diperlukan dalam 

pembuatan busana (Djati Pratiwi, 2009:79) 

1) Merancang bahan 

Merancang bahan dan harga ada dua macam : 

a. Merancang bahan secara global 

Merancang bahan secara global adalah memperkirakan jumlah 

kebutuhan bahan dengan menghitung jumlah panjang masing-masing 

pola yang sudah diubah, ditambah untuk kampuh atau kelim. 

b. Merancang bahan secara terperinci 

Merancang bahan secara terperinci adalah merancang bahan dengan 

menggunakan pola-pola kecil dari kertas sampul yang dimisalkan sebagai 

kain yang diukur selebar kain yang diperlukan (Djati Pratiwi, 2009:80). 

(Gambar terlampir halaman 109) 

2) Merancang harga 

Merancang harga adalah memperkirakan jumlah biaya yang dibutuhkan 

untuk membuat busana/pakaian dengan model tertentu.  
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Tabel 2.2 Rancangan harga blazer dengan interfacing kain gula 

No. Nama Barang Jumlah Barang 

Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

1. Kain Batik 2 m @ 60.000,-       60.000,- 

2. Kain gula 0,75 m @ 12.500,-         9.375,- 

3. Kain furing 1 m @  8.000,-         8.000,- 

4. Benang 1 gulung @  1.000,-         1.000,- 

5. Kancing 1 biji @  1.000,-         1.000,- 

   TOTAL       79.375,- 

 

Tabel 2.3 Rancangan harga blazer dengan interfacing Cufner 

No. Nama Barang Jumlah Barang 

Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

1. Kain Batik 2 m @ 60.000,-       60.000,- 

2. Cufner 0,75 m @ 37.000,-       27.750,- 

3. Kain furing 1 m @  8.000,-         8.000,- 

4. Benang 1 gulung @  1.000,-         1.000,- 

5. Kancing 1 biji @  1.000,-         1.000,- 

   TOTAL       97.750,- 
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2.3.2 Pelaksanaan 

2.3.2.1 Meletakkan Pola Pada Bahan 

Pola yang sudah dibuat sesuai dengan ukuran, maka langkah selanjutnya 

adalah meletakkan pola pada bahan. Meletakkan pola pada bahan, perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

(1) Konstruksi bahan hendaknya dilihat dahulu apakah bahan tersebut akan 

menyusut atau luntur warnanya. 

(2) Bahan diluruskan dahulu dengan mencabut sehelai benang pakan (arah 

benang bahan) pada ujung yang terpendek dari bahan. 

(3) Meletakkan pola sesuai arah benang lusi bahan 

(4) Waktu meletakkan pola pada bahan polos, pola dapat diletakkan bolak 

balik. Tetapi jika bahan bercorak satu arah pola tidak dapat diletakkan 

bolak balik harus searah sesuai dengan corak bahan. 

7.3.2.2. Memotong atau menggunting bahan 

Memotong atau menggunting bahan harusnya memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

(1) Bahan yang akan dipotong dibentangkan diatas meja potong, pola 

diletakkan diatas kain sesuai dengan rancangan. 

(2) Jika menggunting bahan dilakukan dengan tangan kanan, maka tangan kiri 

diletakkan rata diatas bahan sebelah bagian bahan yang sedang digunting. 

(3) Sebaiknya bahan jangan diangkat, dan tetap terletak rata diatas meja. 
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(4) Menggunting bahan dimulai pada bagian potongan pola yang besar tepat 

pada tepi pola, kemudian lanjutkan dengan bagian potongan pola yang 

kecil. 

(5) Gunakan gunting yang tajam untuk memudahkan dalam pengguntingan 

bahan. 

7.3.2.3 Memberi tanda jahitan 

Pemberin tanda pada potongan bahan dikerjakan sesudah bahan digunting 

dan sebelum pola dipisahkan dari potongan bahan, pemberian tanda yang baik 

adalah yang jelas dan rapi. Macam-macam cara memberi tanda pada bahan : 

(1) Penggunaan rader pada karbon jahit 

Karbon jahit dilipat dan memanjang dengan permukaan licin disebelah 

luar, kemudian diselipkan pada dua lapis bahan, dan dirader (jangan terlalu 

keras) pada bagian baik (muka) bahan. 

(2) Penggunaan kapur jahit atau pensil kapur 

Penggunaan kapur jahit atau pensil kapur sangat sesuai digunakan untuk 

bahan yang teksturnya polos atau licin, pilihlah warna kapur yang serupa 

dengan warna bahan. 

(3) Menjelujur renggang 

Jelujur renggang dilakukan bila bahan yang akan dikerjakan berupa bahan 

renda, tille atau bahan lain yang tidak dapat dikerjakan dengan kedua cara 

sebelumnya. 
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(4) Membuat guntingan kecil 

Menggunakan ujung gunting yang tajam, buatlah guntingan kecil kira-kira 

½ sampai ¼ cm. Cara ini banyak digunakan di industri. 

2.3.2.4 Urutan menjahit Blazer 

Pembuatan blazer perlu diperhatikan urutan dalam menjahit agar dapat 

memperlancar pekerjaan menjahit dengan hasil rapi. Sebelum menjahit perlu 

diperhatikan komponen bahan utama, interfacing dan bahan furing. Adapun 

urutan menjahit blazer antara lain : 

(1) Menjahit garis hias princes badan muka dan belakang 

 

 

 

 

 

 

(2) Menjahit saku dalam paspoille dan memasang klep 
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(3) Menjahit lubang kancing paspoille 

 

(4) Menjahit lapisan kerah dengan badan 

 

 

 

 

(5) Menjahit sisi badan kanan dan kiri bahan utama 

 

 

 

(6) Menjahit bahu bahan utama 
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(7) Menjahit sisi badan kanan dan kiri bahan furing 

 

 

 

(8) Menjahit bahu bahan furing 

 

 

 

(9) Menyatukan bahan utama dengan bahan furing 

 

 

 

 

(10) Menjahit sisi lengan 
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(11) Menyatukan lengan dengan badan 

 

 

 

(12) Membuat kerah shanghai 

 

(13) Memasang kerah shanghai dengan badan 

 

 

 

 

   Gambar 2.13 Urutan menjahit blazer 

(14) Penyelesaian 

2.3.2.5 Pengepresan 

Dalam pembuatan blazer mengalami beberapa proses salah satunya adalah 

pengepresan. Pengepresan dilakukan selama proses menjahit blazer berlangsung 

mulai ketika akan memotong kain sampai penyelesaian akhir. Saat proses 

pengepresan yang harus diperhatikan adalah ketika mengepres atau melekatkan 

bahan pelapis/ interfacing pada bagian-bagian busana. Saat mengepres yang 

harus diperhatikan adalah suhu dari alat pengepres, suhu disesuaikan dengan 
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jenis bahan yang akan dipres. Selain itu saat mengepres sebaiknya menggunakan 

kain tipis sebagai alas setrika agar tidak langsung mengenai kain atau bahan 

yang sedang dipres sehingga apabila terjadi setrika terlalu panas tidak mengenai 

kain langsung dan kain tidak rusak atau gosong. 

Menggunakan alat press yang lebih besar misalnya mesin press akan lebih 

cepat karena ketika mengepress bagian-bagian busana yang akan dipress bisa 

dimasukkan kedalam mesin press secara bersamaan, hasil lekatnya lebih baik 

karena pada mesin press terdapat pengatur suhu/temperatur yang dapat 

disesuaikan dengan jenis kain yang akan dipress dan selain itu terdapat tabung 

air sebagai pelicin dan agar interfacing melekat lebih kuat dan waktunya bisa 

diatur. Sedangkan mengepress dengan menggunakan alat press yang kecil 

seperti setrika membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak bisa 

mengepress semua bagian busana secara bersamaan hanya bisa satu persatu. 

Namun setrika juga terdapat pengatur suhu/temperatur yang dapat disesuaikan 

dengan jenis kain yang akan disetrika misalnya; nylon, silk, wool, cotton, dan 

linen sama seperti mesin press tetapi tidak memiliki pengatur waktu hanya dapat 

melihat hasil press. 

Mengepress bahan pelapis (interfacing) dengan menggunakan alat press 

kecil maupun alat press besar apabila waktu proses pengepressan melebihi batas 

waktu yang telah ditentukan akan mempengaruhi hasil dari jenis bahan pelapis 

tertentu. Bahan pelapis kain gula yang dipress dengan waktu yang lama dan suhu 

yang terlalu panas maka dapat mengkerut dan menggulung, pada permukaannya 

hasil tidak rata dan halus. Selain itu kain gula yang dipress terlalu lama dan 
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panas maka dapat terbakar dan menghilangkan perekat/ lem yang terdapat pada 

kain gula selain itu lebar dari kain gula tersebut akan berkurang ketika disetrika 

dengan suhu yang panas. Berbeda dengan bahan pelapis cufner apabila dipress 

dengan waktu yang cukup lama maka hasilnya melekat lebih baik dan kuat, tidak 

terjadi gelembung dan kerutan pada permukaannya sehingga hasilnya halus dan 

kain yang menggunakan pelapis cufner teksturnya tetap lentur, karena tekstur 

cufner sendiri lentur dan lembut. Dari penggunaan kedua interfacing tersebut 

terdapat perbedaan sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Perbedaan karakteristik interfacing Cufner dan kain Gula 

 

No. 

Macam- macam 

Perbedaan 

Bahan Pelapis (Interfacing) 

Cufner Kain Gula 

1. Tekstur • Bahan tipis hingga 

tebal 

• Bahan halus dan 

lembut 

• Permukaan bahan 

berbulu halus 

• Bahan sedang hingga 

tebal 

• Bahan halus maupun 

kasar 

• Permukaan terdapat 

butiran-butiran kecil 

seperti gula pasir 

2. 

Warna Putih kotor (broken 

white) 

Putih terang 

3. 

Hasil Press Tetap lembut dan 

lentur 

Menjadi kaku 

4. Uji Bakar • Berbentuk abu 

hitam dan lembut 

• Menggulung dan 

berbentuk butiran 



 

Sumber : hasil uji coba tekstil 2013

  Sesuai hasil uji coba karakteristik interfacing kain gula sesuai dengan serat 

sintetis, sedangkan interfacing cufner sesuai dengan serat alam. Ada kemungkinan 

apabila interfacing kain gula dipress dengan suhu yang panas interfacing akan 

terbakar. Hasil press interfacing

diberi/ disemprot dengan air sebelum disetrika, kemudian 

dengan kain tipis agar setrika tidak mengenai bahan pelapis secara langsung 

sehingga hasilnya akan lebih baik. 

coba penggunaan bahan pelapis yang hasilnya lebih baik adalah penggunaan 

bahan pelapis cufner. Alat

berikut : 

1) Setrika biasa 

 Seterika adalah salah satu alat untuk menerika

yang ada pengatur panasnya, karena ada bahan pada suhu tertentu tidak tahan 

panas seperti silk. 

 

 

 

• Berbau kertas 

dibakar 

hitam yang keras

• Berbau plastik dibakar

Sumber : hasil uji coba tekstil 2013 

ai hasil uji coba karakteristik interfacing kain gula sesuai dengan serat 

sintetis, sedangkan interfacing cufner sesuai dengan serat alam. Ada kemungkinan 

apabila interfacing kain gula dipress dengan suhu yang panas interfacing akan 

nterfacing akan lebih baik lagi apabila ketika mengepress 

diberi/ disemprot dengan air sebelum disetrika, kemudian interfacing

dengan kain tipis agar setrika tidak mengenai bahan pelapis secara langsung 

sehingga hasilnya akan lebih baik. Berdasarkan hasil eksperimen awal pada uji 

coba penggunaan bahan pelapis yang hasilnya lebih baik adalah penggunaan 

Alat-alat yang digunakan untuk mengepres adalah sebagai 

Seterika adalah salah satu alat untuk menerika, sebaiknya dipilih seterika 

yang ada pengatur panasnya, karena ada bahan pada suhu tertentu tidak tahan 

Gambar 2.14 setrika listrik 
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hitam yang keras 

Berbau plastik dibakar 

ai hasil uji coba karakteristik interfacing kain gula sesuai dengan serat 

sintetis, sedangkan interfacing cufner sesuai dengan serat alam. Ada kemungkinan 

apabila interfacing kain gula dipress dengan suhu yang panas interfacing akan 

akan lebih baik lagi apabila ketika mengepress 

interfacing ditutup 

dengan kain tipis agar setrika tidak mengenai bahan pelapis secara langsung 

n hasil eksperimen awal pada uji 

coba penggunaan bahan pelapis yang hasilnya lebih baik adalah penggunaan 

alat yang digunakan untuk mengepres adalah sebagai 

, sebaiknya dipilih seterika 

yang ada pengatur panasnya, karena ada bahan pada suhu tertentu tidak tahan 



 

2) Setrika Uap 

 Setrika uap adalah salah satu setrika yang tidak penggunaannya tidak perlu 

membutuhkan pelembab, karena ada bagian tertentu yang di

tombol ditekan maka akan mengeluarkan uap. Ini lebih praktis karena tidak 

perlu membasahi atau menyemprot bahan.

seterika di coba pada kain lain untuk percobaan, agar 

atau kotor. 

 

    

3) Setrika Uap untuk Industri Busana

Setrika uap yang digunakan pada industri busana berbeda dengan 

setrika uap untuk konsumsi rumah tangga, karena setrika uap untuk industri 

busana mempunyai tabu

menghasilkan seterikaan yang lebih rapi atau tidak menimbulkan bekas

putih atau efek mengkilap pada bahan yang disetrika.

 

 

 

    Gambar 2.16

 

Setrika uap adalah salah satu setrika yang tidak penggunaannya tidak perlu 

elembab, karena ada bagian tertentu yang diisi air, apabila 

tombol ditekan maka akan mengeluarkan uap. Ini lebih praktis karena tidak 

perlu membasahi atau menyemprot bahan. Sebelum menyetrika sebaiknya 

seterika di coba pada kain lain untuk percobaan, agar pakaian tidak gosong 

Gambar 2.15 setrika uap 

Setrika Uap untuk Industri Busana 

Setrika uap yang digunakan pada industri busana berbeda dengan 

setrika uap untuk konsumsi rumah tangga, karena setrika uap untuk industri 

busana mempunyai tabung gas dan mesin seterika. Dengan seterika uap akan 

menghasilkan seterikaan yang lebih rapi atau tidak menimbulkan bekas

putih atau efek mengkilap pada bahan yang disetrika. 

Gambar 2.16 setrika untuk industri busana 
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Setrika uap adalah salah satu setrika yang tidak penggunaannya tidak perlu 

si air, apabila 

tombol ditekan maka akan mengeluarkan uap. Ini lebih praktis karena tidak 

Sebelum menyetrika sebaiknya 

pakaian tidak gosong 

Setrika uap yang digunakan pada industri busana berbeda dengan 

setrika uap untuk konsumsi rumah tangga, karena setrika uap untuk industri 

ng gas dan mesin seterika. Dengan seterika uap akan 

menghasilkan seterikaan yang lebih rapi atau tidak menimbulkan bekas-bekas 



 

4) Papan setrika 

Papan setrika ini sebelum dipergunakan harus disetel terlebih dahulu 

tentang tinggi rendahnya papan tersebut disesuaikan dengan orang yang 

menggunakan sehingga tidak melelahkan.

 

 

 

     

5) Papan setrika lengan

Papan setrika lengan ini dapat di

yang kecil di samping untuk lengan 

bahu yang perlu sekali dimasukkan lu

mudah. 

 

 

6) Alat penyemprot/ sprayer

Alat ini dipakai jika 

pakaian yang akan disetrika dibasahi menggunakan alat penyemprot ini. 

Apabila akan memampat semua bahan yang berkilau harus dialat dengan lap 

pemampat dibasahi dan disemprot baru disetrika.

 

ka ini sebelum dipergunakan harus disetel terlebih dahulu 

tentang tinggi rendahnya papan tersebut disesuaikan dengan orang yang 

menggunakan sehingga tidak melelahkan. 

 Gambar 2.17 papan setrika 

Papan setrika lengan 

Papan setrika lengan ini dapat dipakai untuk menyetrika bagian pakaian 

yang kecil di samping untuk lengan juga dipakaian bayi dan kampuh

yang perlu sekali dimasukkan lubang lengan pada papan ini akan lebih 

Gambar 2.18 Papan setrika lengan 

Alat penyemprot/ sprayer 

t ini dipakai jika menggunakan setrika bukan uap. Bagian

pakaian yang akan disetrika dibasahi menggunakan alat penyemprot ini. 

Apabila akan memampat semua bahan yang berkilau harus dialat dengan lap 

pemampat dibasahi dan disemprot baru disetrika. 
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ka ini sebelum dipergunakan harus disetel terlebih dahulu 

tentang tinggi rendahnya papan tersebut disesuaikan dengan orang yang 

rika bagian pakaian 

juga dipakaian bayi dan kampuh-kampuh 

bang lengan pada papan ini akan lebih 

setrika bukan uap. Bagian-bagian 

pakaian yang akan disetrika dibasahi menggunakan alat penyemprot ini. 

Apabila akan memampat semua bahan yang berkilau harus dialat dengan lap 



 

 

     

7) Tailor’s ham 

Tailor’s ham ini adalah alat pemampat yang berbentuk silinder atau 

melengkung, membulat yang dapat dibuat sendiri seperti bantal, digunakan 

untuk memampat bagian

garis bias pada prinses menuju ke pinggang (melengkung) dan bagian

bagian lain yang tidak datar.

 

 

   

8) Mesin press 

Apabila ada mesin 

alat pelembab yang lain. Pemakaiannya 

tersebut terdapat pengaturan suhu yang disesuaikan jenis bahan yang akan 

dipress. Cara pemakaiannya b

mesin press kemudian

dikehendaki. Jika ada 

pada bahan maka mesin 

lebih bagus rapi dan tidak berubah bentuk.

Gambar 2.19 Sprayer 

Tailor’s ham ini adalah alat pemampat yang berbentuk silinder atau 

melengkung, membulat yang dapat dibuat sendiri seperti bantal, digunakan 

untuk memampat bagian-bagian yang sulit dan melengkung seperti garis

as pada prinses menuju ke pinggang (melengkung) dan bagian

bagian lain yang tidak datar. 

 Gambar 2.20 Tailor’s ham 

Apabila ada mesin press ketika mengepress akan lebih praktis lagi tanpa 

alat pelembab yang lain. Pemakaiannya lebih cepat karena didalam mesin 

tersebut terdapat pengaturan suhu yang disesuaikan jenis bahan yang akan 

Cara pemakaiannya bahan yang akan dipress diletakkan 

mesin press kemudian ditutup, tekan tombol sesuai dengan aturan yang 

dikehendaki. Jika ada pengatur waktu apabila interfacing sudah menempel 

pada bahan maka mesin akan dapat membuka sendiri sehingga hasilnya 

lebih bagus rapi dan tidak berubah bentuk. 
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Tailor’s ham ini adalah alat pemampat yang berbentuk silinder atau 

melengkung, membulat yang dapat dibuat sendiri seperti bantal, digunakan 

bagian yang sulit dan melengkung seperti garis-

as pada prinses menuju ke pinggang (melengkung) dan bagian-

lebih praktis lagi tanpa 

arena didalam mesin 

tersebut terdapat pengaturan suhu yang disesuaikan jenis bahan yang akan 

diletakkan pada alas 

ditutup, tekan tombol sesuai dengan aturan yang 

apabila interfacing sudah menempel 

akan dapat membuka sendiri sehingga hasilnya 



52 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.21 Mesin press 

2.4 Bahan Pelapis (Underlying) 

Bahan pelapis yang digunakan sebagai salah satu material atau bahan 

pembuatan pakaian berpengaruh terhadap pembentukan pakaian yang berkualitas. 

Bahan pelapis dapat didefinisikan sebagai bahan tambahan yang terletak di bawah 

bahan utama yang berfungsi sebagai pembentuk, penopang kain, menjaga 

kekuatan kain dari gesekan, lipatan, tekanan, dan tahanan rendaman. Bahan 

pelapis juga dapat berfungsi sebagai pemberi rasa nyaman saat pemakaian (rasa 

sejuk, hangat, dan menghindari dari rasa gatal). 

Desain pakaian yang berstruktur dan berdetail, maka kebutuhan akan bahan 

pelapis akan semakin besar pula. Selain itu, bobot bahan pakaian merupakan 

faktor lain untuk diperhatikan. Semakin ringan bobot atau kelembutan dari suatu 

bahan utama pakaian, maka semakin besar pula kebutuhan bahan penyokongnya. 

Tidak semua pakaian menggunakan keempat jenis bahan pelapis secara bersama-

sama. Akan tetapi apabila digunakan secara bersama-sama, maka secara berurutan 

penempatan bahan pelapis adalah sebagai berikut :  
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Gambar 2.22 Penempatan bahan pelapis pada pakaian 

Dalam pembuatan pakaian, bahan pelapis digolongkan menjadi 4 (empat) 

jenis yang masing-masing mempunyai fungsi khusus yang mempengaruhi 

penampilan sebuah pakaian (Kartini, 2005:4). 

2.4.1 Lapisan Bawah (Underlining)  

 Adalah bahan pelapis yang terletak di bagian bawah (bagian buruk) bahan 

utama pakaian (Garment Fabrics). Bahan pelapis juga disebut dengan lapisan 

pertama. Lapisan bawah berfungsi untuk menguatkan bahan utama pakaian dan 

keseluruhan desain. Underlining memiliki ciri-ciri bobot yang relatif stabil dan 

ringan sampai yang sedang, dengan penyempurnaan yang lembut, sedang, dan 

gemersik (crisp). Contoh underlining adalah : sutra cina, organdi, organza, muslin, 

batiste, tula, rayon, tricot ringan (untuk rajutan). Adapun fungsi/kegunaan dari 

underlining adalah : 

a) Memperkuat bahan utama busana secara keseluruhan 

b) Memperkuat kelim dan bagian-bagian busana 

Keterangan : 

a : bahan utama 

b : interlining 

c : interfacing 

d : underlining 

e :lining 
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c) Mencegah bahan tipis agar tidak tembus pandang 

d) Menjadikan sambungan bagian-bagian pakaian atau kampuh tidak kelihatan 

dari luar 

Adapun contoh underlining dapat ditunjukkan dengan gambar berikut : 

Lapisan Bawah (Underlining) 

Gambar 2.23Lapisan bawah (underlining) 

2.4.2 Lapisan Dalam (Interfacing) 

Adalah bahan pelapis yang terletak di seluruh bagian dari pakaian, tetapi pada 

umumnya hanya dipergunakan pada bagian-bagian tertentu saja, seperti pada 

kerah, manset, saku, dan lain sebagainya. Lapisan dalam lebih kokoh dari lapisan 

bawah, karena fungsinya yang memperkuat dan memelihara bentuk pakaian. 

Interfacing terbuat dari bermacam-macam bahan yang berbeda, dengan konstruksi 

dan penyempurnaan yang berbeda pula. Adapun fungsi/kegunaan dari interfacing 

adalah : 

a) Memperbaiki bentuk pada busana seperti kerah, saku, garis leher 

b) Membuat kaku, licin, dan rata pada bagian-bagian pakaian 

c) Menstabilkan dan memberi bentuk tertentu pada bagian tertentu seperti 

ujung/pinggiran dan detail-detail pada pakaian. 
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d) Memperkuat dan mencegah bahan renggang/mulur (stretching) 

Interfacing dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan konstruksinya, yaitu 

: 

a. Tenunan (woven) 

Lapisan ini memiliki tenunan yang arah seratnya memanjang dan saling 

mengikat. Penggunaan sebaiknya mengikuti arah serat, karena akan 

membentuk pakaian lebih bagus dan stabil. Contoh pelapis yang termasuk 

tenunan (woven) :  

1) Rambut Kuda; bahan terbuat dari campuran kapas dan rambut kuda/bulu 

binatang yang kuat jenis interfacing ini benar-benar lentur, tebal, kuat, 

dan tidak berperekat, memberikan bentuk dan memperindah busana, 

digunakan pada jas dan torso. 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Rambut kuda 

2) Trubinais tenunan (woven); digunakan sebagai penegak tekstur sedang 

sampai kaku, berperekat atau tidak berperekat, diproses secara fusi, 

laminit, welf, digunakan sebagai pengeras, pembentuk pada kerah, 

manset, dan ban pinggang, memberi ketegasan pada detail busana. 
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Gambar 2.25 Trubenais 

3) Cufner tenunan (woven); bahan tipis hingga tebal, bertekstur halus, bahan 

memiliki ketebalan bertingkat (tebal tipisnya tergantung dari kerapatan 

tenunan dan besar serat benang yang digunakan), berperekat, digunakan 

untuk melapisi bagian badan muka, memberi bentuk pakaian, 

memperbagus jatuhnya bahan (drape). 

 

 

 

Gambar 2.26 Cufner 

b. Bukan Tenunan (non-woven) 

Lapisan ini pembuatannya dilakukan dengan cara dikempa, sehingga tidak 

memiliki arah serat. Interfacing yang tidak ditenun biasanya lebih keras 

daripada yang ditenun. Contoh pelapis yang termasuk bukan tenunan (non 

woven) : 
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1) Vliseline bukan tenunan (Non Woven); Interfacing bukan tenunan, tipis 

dan berperekat, bahan memiliki berbagai macam warna, bahan 

bertekstur lembut atau kasar, sedang sampai tebal, bahan mampu 

membentuk busana, digunakan untuk melapisi tengah muka, saku, 

kerah, garis leher, dan belahan placket. 

 

 

 

Gambar 2.27 Vliseline 

2) Gula/ pasir bukan tenun (non woven); bahan mempunyai daya 

elastisitas tinggi baik yang bertekstur lembut maupun kasar, bahan 

memiliki ketebalan sedang sampai tebal, berperekat, kegunaan seperti 

cufner. 

 

 

 

Gambar 2.28 gula/pasir 

c. Rajutan (knit) 

Lapisan ini memiliki konstruksi kain yang berbeda dengan kain tenun. Pada 

umumnya, elastisitas kemuluran bahan rajut lebih tinggi dari bahan tenun. 

Contoh pelapis yang termasuk rajutan (knit) : 
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1) Knit Fusible Interfacing ; bahan bersifat lembut, sehingga mudah 

dibentuk dan dilipat sesuai mode busana, menambah keindahan bentuk 

busana, mempertegas garis-garis busana jenis ini baik digunakan pada 

seluruh bagian badan pada pembuatan busana pria atau wanita yang 

bahan utamanya halus. 

 

 

 

Gambar 2.29 Knit Fusible Interfacing 

2) Weft rajutan (knit); bahan ini memiliki arah serat yang memanjang dan 

melebar, dalam penggunaannya, sebaiknya digunakan arah serat yang 

melebar. 

 

 

 

Gambar 2.30 Knit (weft) 

2.4.3 Lapisan Antara (Interlining) 

Adalah bahan pelapis (yang bersifat lembut dan ringan) yang terletak di 

antara interfacing dan lining. Interlining akan memberikan rasa hangat saat 

pemakaian. Interlining digunakan pada bagian lengan baju dan bagian pada badan 

dari pakaian (jaket atau mantel). 
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Lapisan ini memiliki bahan yang berbobot ringan, tipis hingga tebal dan 

kasab yang menyerupai busa atau katun berbulu. Contoh interlining adalah flanel, 

bahan selimut bobot ringan, felt, dacron. Adapun gambar dari interlining adalah 

sebagai berikut. Adapun fungsi satu-satunya dari interlining adalah memberikan 

rasa hangat saat pemakaian. Interlining tidak digunakan dalam pembuatan blazer 

karena interlining hanya digunakan dinegara yang mempunyai empat musim 

sebagai pakaian hangat. 

 

 

Gambar 2.31 Contoh Bahan Dacron dan Flanel 

2.4.4 Bahan Pelapis (Lining/Furing) 

 Adalah bahan pelapis yang digunakan untuk menutupi bagian dalam pada 

pakaian. Lining/furing disebut juga dengan lapisan terakhir. Lining memberikan 

penyelesaian yang rapi, dan memberikan rasa nyaman, kehangatan, dan kehalusan 

terhadap kulit. Bahannya memiliki ciri-ciri yaitu lembut, licin, tipis, ringan, 

higrokopis sehingga memberi rasa sejuk saat dikenakan. Contoh dari bahan 

pelapis (lining/furing) yaitu satin, katun, rayon, nilon, sutera (silky), trico. Adapun 

fungsi/kegunaan dari lining/furing adalah : 

a) Menutupi detail-detail konstruksi bagian dalam pada pakaian 

b) Menahan bentuk dan jatuhnya pakaian 

c) Melindungi bahan utama pada pakaian agar tidak tembus pandang (transparan) 

d) Memberikan rasa nyaman (sejuk, hangat) saat pemakaian 
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e) Memudahkan pakaian untuk dikenakan dan ditanggalkan 

Adapun contoh bahan pelapis dapat ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

Gambar 2.32 Contoh Bahan lining 

(garmenstudionline.blogspot.com/01/2013,27/01/2013.fusing-dan-bahan-

pelapis.html) 

 

2.5 Macam-macam Alat untuk Membuat Blazer 

1. Alat untuk mengukur 

 

 

 

Gambar 2.33 Alat untuk mengukur (pita ukur) 

2. Alat untuk membuat pola 

Gambar 2.34 Alat untuk membuat pola 

penggaris bentuk metline dan pensil skala 
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3. Alat untuk menjahit 

mesin jahit rumah kumparan kumparan 

gunting kain jarum mesin jarum pentul 

pendedel rader dan karbon jahit kapur jahit 

bidal 

 

 

Jarum jahit tangan 

gunting benang 

Gambar 2.35 Alat untuk menjahit 

4. Alat untuk mengepres 

 

setrika meja setrika sprayer 



 

Gambar 2.36

2.6 Kerangka Berpikir

Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk potongan 

badan wanita (Porrie Muliawan, 2012:113)

padankan dengan gaun, rok dan celana panjang yang dapat dilengkapi dengan blus 

dalam ataupun tidak. Blazer ini banyak digunakan untuk busana kerja atau sebagai 

busana resmi. Ciri-ciri dari 

hias, belahan kancing, saku dalam paspoille.

Pembuatan busana harus memperhatikan beberapa hal yaitu : model, pola, 

bahan (bahan utama, bahan pelengkap dan bahan pembantu), dan teknik menjahit, 

karena hal ini akan mempengaruhi terhadap busana yang dihasilkan. Pemilihan 

bahan untuk pembuatan blazer perlu diperhatikan, dan untuk blazer sebaiknya 

menggunakan bahan yang bertekstur sedang atau tebal.

Selain harus memperhatikan bahan utama, pembuatan blazer 

memperhatikan bahan pelengkap yang berupa pelapis 

pembuatan blazer bahan pelapis yang digunakan  ada 2 yaitu lapisan dalam 

(interfacing) dan pelapis akhir 

interfacing adalah memberikan bentuk yang baik pada hasil pembuatan blazer. 

Penggunaan interfacing 

papan setrika

Gambar 2.36 Alat untuk mengepres 

Kerangka Berpikir 

Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk potongan 

badan wanita (Porrie Muliawan, 2012:113). Penggunaan blazer dapat dipadu 

padankan dengan gaun, rok dan celana panjang yang dapat dilengkapi dengan blus 

dalam ataupun tidak. Blazer ini banyak digunakan untuk busana kerja atau sebagai 

dari blazer adalah model yang menggunakan kerah, garis 

kancing, saku dalam paspoille. 

Pembuatan busana harus memperhatikan beberapa hal yaitu : model, pola, 

bahan (bahan utama, bahan pelengkap dan bahan pembantu), dan teknik menjahit, 

hal ini akan mempengaruhi terhadap busana yang dihasilkan. Pemilihan 

bahan untuk pembuatan blazer perlu diperhatikan, dan untuk blazer sebaiknya 

menggunakan bahan yang bertekstur sedang atau tebal. 

Selain harus memperhatikan bahan utama, pembuatan blazer juga harus 

memperhatikan bahan pelengkap yang berupa pelapis (underlying)

pembuatan blazer bahan pelapis yang digunakan  ada 2 yaitu lapisan dalam 

dan pelapis akhir (lining) yang sering disebut furing. Fungsi dari 

mberikan bentuk yang baik pada hasil pembuatan blazer. 

 dalam pembuatan blazer bisa menggunakan bahan pelapis 

papan setrika 

 

Tailor’s ham 

 

      

Tailor’s ham
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Blazer adalah jaket ringan yang longgar tetapi mengikuti bentuk potongan 

Penggunaan blazer dapat dipadu 

padankan dengan gaun, rok dan celana panjang yang dapat dilengkapi dengan blus 

dalam ataupun tidak. Blazer ini banyak digunakan untuk busana kerja atau sebagai 

adalah model yang menggunakan kerah, garis 

Pembuatan busana harus memperhatikan beberapa hal yaitu : model, pola, 

bahan (bahan utama, bahan pelengkap dan bahan pembantu), dan teknik menjahit, 

hal ini akan mempengaruhi terhadap busana yang dihasilkan. Pemilihan 

bahan untuk pembuatan blazer perlu diperhatikan, dan untuk blazer sebaiknya 

juga harus 

(underlying). Dalam 

pembuatan blazer bahan pelapis yang digunakan  ada 2 yaitu lapisan dalam 

yang sering disebut furing. Fungsi dari 

mberikan bentuk yang baik pada hasil pembuatan blazer. 

dalam pembuatan blazer bisa menggunakan bahan pelapis 

Tailor’s ham 
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cufner (woven) dan kain gula (non woven). Cufner (woven) bertekstur halus 

bahannya tipis hingga tebal dan berperekat sedangkan kain gula (non woven) 

bertekstur lembut maupun kasar mempunyai daya elastisitas tinggi yang baik dan 

berperekat.   namun dari penggunaan kedua jenis bahan pelapis tersebut tentunya 

akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kedua jenis bahan pelapis tersebut 

memiliki sifat dan ciri yang berbeda namun sama-sama memiliki perekat. Dari 

kedua bahan pelapis tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Agar mendapatkan hasil blazer yang baik dan rapih hal yang harus 

diperhatikan adalah proses pengepresan. Pengepresan dilakukan disetiap proses 

menjahit, selain hasilnya lebih baik pengepresan juga memudahkan proses 

menjahit. Saat proses pengepresan yang harus diperhatikan adalah ketika 

mengepres bahan pelapis/ interfacing. Mengepres interfacing sebaiknya 

menggunakan alas berupa kain tipis agar ketika dipres interfacing tidak 

bergelembung atau berkerut sehingga hasilnya halus dan rata. 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui bukti yang terkumpul. 

(Arikunto Suharsimi, 2010:110). Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan 

kerangka berpikir tersebut diatas adalah: 

Hipotesis kerja (Ha) = “ ada perbedaan hasil pembuatan blazer yang 

menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula (non 

woven)”. 
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Hipotesis nol (Ho) = “ tidak ada perbedaan hasil pembuatan blazer yang 

menggunakan interfacing cufner (woven) dengan interfacing kain gula (non 

woven)”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah blazer yang menggunakan interfacing 

cufner dan blazer yang menggunakan interfacing kain gula. 

 

3.2 Variable Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:159). Penelitian ini melibatkan dua variabel, 

yaitu : 

3.2.1 Variabel Bebas atau Independent Variable (X) 

Variabel bebas adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor 

didalamnya yang adanya menentukam atau mempengaruhi adanya variabel lain 

(Suharsimi Arikunto, 2010:162). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu 

penggunaan interfacing kain gula dan cufner. 

3.2.2 Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y) 

Variabel terikat adalah sejumlah gejala dengan unsur atau faktor 

didalamnya yang adanya ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya variabel lain 

(Suharsimi Arikunto, 2010 : 162). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu 

hasil pembuatan blazer. 
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3.3 Desain Penelitian 

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah desain faktorial A x B. 

Sampel dalam penelitian ini adalah satu model dengan dua interfacing yang 

berbeda. 

Tabel 3.1 Desain Eksperimen faktorial 1 x 1 

A 

B 

Jenis Interfacing 

Kain Gula (A1) Cufner (A2) 

Blazer B A1B A2B 

 

Keterangan : 

A1 : Interfacing kain gula 

A2 : Interfacing cufner 

B : Blazer 

A1B : Pembuatan blazer yang mengunakan interfacing kain gula 

A2B : Pembuatan blazer yang menggunakan interfacing cufner 

 

3.4 Langkah Experimen 

Langkah-langkah experimen dalam penelitian ini semua kegiatan pembuatan 

blazer yaitu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

3.4.1 Persiapan 

Persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyiapkan alat dan 

bahan, mengambil ukuran, membuat pola dasar dan pecah pola dengan skala 1:6 

serta ukuran yang sebenarnya. 
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3.4.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan blazer dalam penelitian ini melalui beberapa kegiatan yang 

dilakukan, yaitu mulai dari membuat pola dan merubah pola, meletakkan pola 

diatas bahan, memotong bahan, memberi tanda jahitan, menempelkan bahan 

interfacing (pressing), menjelujur, menjahit, penyelesaian dan mengepas. 

3.4.3 Evaluasi 

Evaluasi dilakukan pada waktu mengepas blazer yang dikenakan pada 

paspop dan diamati oleh panelis dengan mengisi lembar observasi yang 

disediakan peneliti. 

Langkah-langkah experimen untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan langkah-langkah experimen penelitian pembuatan blazer 

Pembuatan Pola 

Pembuatan Blazer 

Interfacing Cufner 

(woven) 

Interfacing Kain Gula 

(Non woven) 

Hasil Jadi 

penilaian 

Panelis Terlatih Panelis Ahli 

Hipotesis 

Analisis Data 

Kesimpulan 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk meneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

3.5.1  Metode observasi 

Metode observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Suharsimi Arikunto, 2010 

: 272). Metode observasi digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan pengamatan dan evaluasi, dilakukan secara langsung mengamati 

hasil pembuatan blazer yang dipakaikan pada paspop. Panelis hanya 

membubuhkan chek list pada masing-masing kolom yang sudah tersedia yang 

telah disesuaikan dengan apa yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

blazer dengan ukuran M, L, dan XL. (ukuran dapa dilihat pada halaman 31) 

Panelis adalah orang yang menjadi panel atau penguji. Berdasarkan tingkat 

sensitivitas dan tujuan dari setiap pengujian, dikenal beberapa macam panelis 

yaitu panelis ahli, panelis terlatih (Bambang Kartiko, 1998:15). Panelis ahli 

adalah seorang panelis yang memiliki kelebihan sensorik yaitu orang yang 

dapat mengukur dan menilai sifat karakteristik secara tepat, dalam hal ini 

adalah yang memahami dan mengetahui tenang busana misalnya saja dosen 

tata busana atau praktisi dalam bidang tata busana. Panel terlatih adalah panelis 

yang merupakan pilihan dan seleksi yang menjalani latihan secara kontinyu 

dan lolos evaluasi kemampuan misalnya mahasiswa jurusan tata busana yang 
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telah lulus dalam pelajaran tailoring. Persyaratan panelis menurut Bambang 

Kartiko, dkk (1998:15) adalah : 

1. Orang yang ahli dalam bidang busana khususnya tentang busana wanita 

yang terdiri dari blazer. 

2. Panelis harus mempunyai kepekaan yang normal dalam arti organ-organ 

dan indra perasa bekerja dengan normal. 

3. Orang yang dijadikan panelis tidak tergantung dengan umur. 

4. Kondisi kesehatan harus baik, orang yang mengalami sakit terutama pada 

indra sebaiknya tidak di jadikan panelis. 

3.5.2  Metode Experimen 

Experimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang mengganggu (Suharsimi Arikunto, 2010 : 9). Metode experimen dalam 

penelitian ini membahas mengenai uji coba pembuatan blazer yang dikerjakan 

oleh peneliti sendiri. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 126). 
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Instrumen yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data dalam  penelitian 

ini adalah lembar observasi atau  lembar  pengamatan. Lembar pengamatan yang 

berisi tentang tolak ukur atau kriteria penelitian digunakan sebagai pedoman  

penilaian dimana butir-butirnya disesuaikan dengan aspek-aspek yang akan 

dinilai. Aspek yang akan dinilai dalam penelitian ini yaitu : letak kerah, letak 

saku, letak garis hias princes, garis tengah muka blazer, garis tengah belakang, 

hasil pressing. Adapun kriteria penilaian ini adalah : skor 3 apabila baik, skor 2 

apabila cukup atau sedang, skor 1 apabila rendah. Instrumen ini diuji cobakan 

dengan pelaksanaan sebagai berikut, mempersiapkan hasil blazer yang telah 

dibuat, menyediakan lembar pengamatan atau observasi, panelis uji coba 

melakukan pengamatan dengan memberikan tanda √ (chek list). 

 

3.7 Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan 

akurat maka diperlukan alat pengumpulan data yang dapat dipertanggung 

jawabkan yaitu alat ukur yang valid dan reliabel. 

Vaiditas dan reliabilitas suatu alat ukur perlu ditetapkan lebih dulu 

sebelum alat ukur digunakan. Hal ini sangat penting karena tingkat validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang digunakan menunjukan mutu dari proses pengumpulan 

data dalam suatu penelitian, apakah mutu instrumen tersebut baik sehingga benar-

benar dapat mengukur apa yang diukur dan apakah instrumen tersebut dapat 

diandalkan. 
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3.7.1  Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi dan instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (suharsimi Arikunto, 2010 : 211). Validasi instrumen dalam 

penelitian ini adalah dengan langsung ke penilai ahli. 

 

3.7.2  Reliabilitas Instrumen 

 Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat 

memberi hasil yang tepat, artinya apabila instrumen tersebut digunakan pada 

sejumlah objek yang sama pada lain waktu maka hasilnya relatif sama. 

Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan reliabilitas ratings. Menurut 

Saifuddin Azwar (2004:105) menyatakan rating adalah prosedur pemberian 

skor berdasarkan judgment subjektif terhadap aspek atau atribut tertentu yang 

dilakukan melalui pengamatan sistematik baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan pengaruh subjektivitas 

pemberian antar beberapa rater. 

 Penelitian ini menggunakan 4 orang panelis ahli (pemberi rating/ rater). 

Caranya, yaitu reliabilitas hasil pemberian rating dilakukan dengan 

memberikan rating ulang dan menghitung korelasi antara pemberi rating 

tersebut melalui rank order correlation atau korelasi jenjang. Dari sini akan 

ditemukan koefisien yang merupakan rata-rata interkorelasi hasil rating 
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diantara semua kombinasi pasangan rater yang dibuat dan merupakan rata-

rata reliabilitas bagi seorang rater.  

 Menurut Ebel (1951) yang dikutip oleh Saifuddin Azwar memberikan 

formula untuk mengestimasi reliabilitas dari rata-rata rating yang dilakukan 

oleh K orang raters, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 

�� �= 
∑ ����∑	�
���∑��
/���∑���/��

����������
 

��� = 
�∑���/���∑���/��

�����
 

Keterangan: 

I  : angka rating yang diberikan oleh seorang rater kepada seorang subjek 

R : jumlah angka rating yang diterima oleh seorang subjek dari semua rater 

T : jumlah angka rating yang diberikan oleh seorang rater pada semua subjek 

n  : banyaknya subjek 

k  : banyaknya rater (Saifudding Azwar, 2004: 106-107) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas riter pada lampiran diperoleh harga r = 

0,732. Karena koefisian reliabilitas yang diperoleh tersebut lebih dari 0,054 

maka dapat disimpulkan bahwa pemberian rating yang dilakukan oleh masing-

masing rater cukup konsisten satu sama lain atau dapat dijelaskan pada pula 

bahwa kesepuluh rater tersebut cukup reliabel dan dapat digunakan observer 

dalam penelitian. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Penelitian ini berbentuk komparasi, sehingga menggunakan metode 

analisis data uji t. Alasan menggunakan analisis ini adalah untuk mencari 

perbandingan antara variabel sehingga diperoleh hasil penelitian yang tepat. 

 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji persyaratan hipotesis dilakukan sebelum uji hipotesis, yang berupa uji 

normalitas. Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji 

Chi-Kuadrat (X
2
) dengan taraf signifikan 5%. 

X
2 
= 
�� � ��
��

  

Keterangan : 

X
 2

 = Chi-Kuadrat 

Oi = frekuensi yang diperoleh dari sample 

Ei = frekuensi yang diharapkan dari sample 

(Suharsimi Arikunto, 2010:360). 

 

3.8.2 Uji Homogenitas  

Uji t digunakan apabila ke 2 kelompok mempunyai varians yang sama dan t 

di gunakan apabila ke 2 kelompok mempunyai varians yang relatif berbeda 

oleh sebab itu terlebih dahulu digunakan uji kesamaan 2 varians dengan rumus 

:      F = 
terkecilVarians

terbesarVarians
           (Sudjana, 2002) 

Peluang untuk distribusi adalah ½ α (α adalah taraf signifikan dalam hal ini 

5%) dan derajat kebebasan untuk pembilang n1-1 dan derajat kebebasan untuk 

penyebut n2-1. Kriteria pengujiannya adalah : 
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1. Jika Fhitung > F0,5 α(n1-1)(n2-1)tabel , maka varians kedua kelompok sampel 

berbeda. 

2. Jika Fhitung < F0,5 α(n1-1)(n2-1)tabel, maka varians kedua kelompok sampel sama. 

3.8.3 Uji t 

Untuk mengetahui perbedaan 2 rata-rata data hasil busana blazer yang 

menggunkan interfacing cufner dan yang menggunakan interfacing kain gula 

digunakan uji t/ t’. Berdasarkan hasil uji kesamaan dua varians, dimana kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama, maka selanjutnya dilakukan uji t 

dengan rumus : 
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Dimana : 

1X  = Rata – rata sampel 1 

2X  = Rata – rata sampel 2 

1S   = Simpangan baku sampel 1 

2S  = Simpangan baku sampel 2 

2

1s  = Varians sampel 1 

2

2s  =Varians sampel 2 

r  = Korelasi antara dua sampel (Sugiyono,2007:122) 

Nilai t hitung = 1,095 < t tabel = 2,10. Jika harga thitung lebih kecil dari ttabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian Blazer yang Menggunakan Interfacing kain gula 

dan cufner 

Berikut uraian tentang hasil penelitian Blazer yang menggunakan 

interfacing kain gula dan cufner, yang dinilai dari hasil uji t tiap indikator. 

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Blazer yang menggunakan interfacing kain gula dan 

cufner 

No Observasi Hasil Blazer 
Jenis interfacing (Mean) 

Ket. 
kain gula cufner 

1 
Kekuatan rekat pada badan bagian 

depan 3,0 3,0 

Tidak berbeda 

2 
Kekuatan rekat pada badan bagian 

belakang 3,0 3,0 

Tidak berbeda 

3 Kekuatan rekat pada kerah 3,0 3,0 Tidak berbeda 

4 Kekuatan rekat pada saku 2,9 3,0 Tidak berbeda 

5 Kelenturan dan kekakuan kain 1,8 2,7 Ada perbedaan 

6 Ketebalan Tekstur 3,0 2,2 Ada perbedaan 

7 
Kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian muka 
3,0 3,0 

Tidak berbeda 

8 
 Kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian belakang 
3,0 3,0 

Tidak berbeda 

9 
Kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian kerah 
2,8 2,9 

Tidak berbeda 

10 
Kehalusan permukaan kain pada 

bagian saku klep 
3,0 3,0 

Tidak berbeda 

11 Bentuk tepi jahitan pada kerah 3,0 3,0 Tidak berbeda 

12 Bentuk tepi jahitan pada saku klep 3,0 2,9 Tidak berbeda 

13 Bentuk tepi jahitan pada tengah muka 2,9 2,9 Tidak berbeda 

14 Jatuhnya pada badan paspop 2,0 2,5 Ada perbedaan 

Minimal 1,8 2,2  

Maksimal 3,0 3,0  

Rata-rata 2,8 2,9  

Sumber : Hasil Penelitian 2013 
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Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan tentang penilaian blazer 

antara yang menggunakan interfacing kain gula dan interfacing cufner. Hasil 

blazer yang menggunkan interfacing kain gula nilai terendah sebesar 1,8, nilai 

tertinggi sebesar 3,0 dan rata-rata 2,8. Sedangkan hasil penilaian blazer yang 

menggunakan interfacing cufner nilai terendah sebesar 2,2, nilai tertinggi sebesar 

3,0 dan rata-rata 2,9.  Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa blazer yang 

menggunakan interfacing kain gula dan cufner , berada pada kriteria kurang tepat 

dan mendekati tepat. 

4.2 Persyaratan Analisis Data 

Analisis data menggunakan uji t, perlu dilakukan terlebih dahulu uji 

normalitas dan homogenitas, berikut disajikan hasil uji normalitas dan 

homogenitas data. 

4.2.1 Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data hasil pembuatan blazer yang menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov melalui perhitungan SPSS dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel. (Tabel terlampir halaman 128) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga kolmogorov smirnov untuk data 

penilaian blazer menggunakan interfacing kain gula sebesar 1,052 dengan 

signifikan 0,218 dan untuk data penilaian blazer yang menggunakan interfacing 

cufner sebesar 1,025 dengan signifikan 0,244. Kedua nilai signifikan tersebut 

lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. 
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4.2.2 Uji Homogenitas Data 

Hasil uji homogenitas data penilaian blazer menggunakan rumus leneves 

statistic melalui perhitungan SPSS for windows release 12 dapat dilihat pada 

lampiran dan terangkum pada tabel. (Tabel terlampir halaman 129) 

Berdasarkan analisis diperoleh harga F sebesar 1,149 dengan signifikan 

0,298 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa data penilaian blazer yang 

menggunakan interfacing kain gula dan interfacing cufner tersebut berdistribusi 

homogen. 

4.3 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan rat-rata hasil blazer yang 

menggunakan interfacing kain gula dan interfacing cufner berdasarkan analisis 

menggunakan program SPSS for windows release 12 hasil uji t pada tabel dapat 

dilihat dilampiran halaman 129.  

Berdasarkan hasil uji t diperoleh  thitung = 1,095 < ttabel = 2,10 untuk α = 

5% dengan dk = 18, yang berarti Ho yang menyatakan “tidak ada perbedaan hasil 

blazer yang menggunakan interfacing kain gula dengan interfacing cufner” 

diterima dan hipotesis kerja yang menyatakan “ada perbedaan hasil blazer yang 

menggunakan interfacing kain gula dengan interfacing cufner”, ditolak. 

Hasil blazer yang menggunakan interfacing kain gula diperoleh rata-rata 

sebesar 2,81 sedangkan rata-rata skor hasil blazer yang menggunakan interfacing 

cufner sebesar 2,86. Dengan demikian menunjukkan bahwa hasil blazer yang 

menggunakan interfacing kain gula sama baiknya dengan hasil blazer yang 
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menggunakan interfacing cufner. Lebih lanjut dilihat dari perbedaan penilaian 

blazer yang menggunakan interfacing kain gula dan interfacing cufner dari 

masing-masing indikator diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Kekuatan rekat pada badan bagian depan 

Rata-rata penilaian terhadap kekuatan rekat pada badan bagian depan 

dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat 

digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam kategori 

tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kekuatan rekat pada badan bagian muka 

menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang berarti secara 

nyata tidak ada perbedaan kekuatan rekat pada badan bagian muka antara yang 

menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa 

blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut kekuatan rekatnya sama. 

Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 132. 

2. Kekuatan rekat pada badan bagian belakang 

Rata-rata penilaian terhadap kekuatan rekat pada badan bagian 

belakangdengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori 

tepat digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam 

kategori tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kekuatan rekat pada badan bagian 

belakang menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang berarti 

secara nyata tidak ada perbedaan kekuatan rekat pada badan bagian belakang 

antara yang menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan 
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bahwa blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut kekuatan rekatnya 

sama. Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 132. 

3. Kekuatan rekat pada bagian kerah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rat-rata penilaian terhadap kekuatan 

rekat pada bagian kerah dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 

dalam kategori tepat digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang 

juga dalam kategori tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kekuatan rekat pada 

bagian kerah menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang 

berarti secara nyata tidak ada perbedaan kekuatan rekat pada bagian kerah antara 

yang menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa 

blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut kekuatan rekatnya sama. 

Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 132. 

4. Kekuatan rekat pada bagian saku Klep 

Rata-rata penilaian terhadap kekuatan rekat pada bagian saku klep dengan 

menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat digunakan, 

sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam kategori tepat 

digunakan. Hasil uji perbedaan kekuatan rekat pada bagian saku klep 

menggunakan uji t diperoleh thitung = 1,000 < ttabel = 2,10  yang berarti secara 

nyata tidak ada perbedaan kekuatan rekat pada bagian saku klep antara yang 

menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa 

blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut kekuatan rekatnya sama. 

Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 132. 
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5. Kelenturan dan kekakuan kain 

Rata-rata penilaian terhadap kelenturan dan kekakuan kain dengan 

menggunakan interfacing kain gula sebesar 1,8 dalam kategori kurang tepat 

digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 2,7 yang dalam kategori tepat 

digunakan. Hasil uji perbedaan kelenturan dan kekakuan kain  menggunakan uji t 

diperoleh thitung = 3,576 > ttabel = 2,10  yang berarti secara nyata ada perbedaan 

kelenturan dan kekauan kain antara yang menggunakan interfacing kain gula dan 

cufner. Hal ini menunjukkan bahwa blazer yang menggunakan interfacing kain 

gula hasilnya kaku sedangkan yang menggunakan cufner hasilnya lentur. Tabel 

dapat dilihat pada lampiran halaman 132. 

6. Ketebalan tekstur 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rat-rata penilaian terhadap ketebalan 

tekstur dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori 

kurang tepat digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 2,2 yang dalam 

kategori tepat digunakan. Hasil uji perbedaan ketebalan tekstur menggunakan uji t 

diperoleh thitung = 6,000 > ttabel = 2,10  yang berarti secara nyata ada perbedaan 

ketebalan tekstur antara yang menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal 

ini menunjukkan bahwa blazer yang menggunakan interfacing kain gula hasilnya 

lebih tebal sedangkan yang menggunakan cufner hasilnya kurang tebal. Tabel 

dapat dilihat pada lampiran halaman 133. 
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7. Kehalusan permukaan kain pada badan bagian muka 

Rata-rata penilaian terhadap kehalusan permukaan kain pada badan bagian 

muka dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat 

digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam kategori 

tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kehalusan permukaan kain pada badan 

bagian muka menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang 

berarti secara nyata tidak ada perbedaan kehalusan permukaan kain pada badan 

bagian muka antara yang menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini 

menunjukkan bahwa blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut 

kehalusan permukaanbadan bagian muka sama. Tabel dapat dilihat pada lampiran 

halaman 133. 

8. Kehalusan permukaan kain pada badan bagian belakang 

Rata-rata penilaian terhadap kehalusan permukaan kain pada badan bagian 

belakang dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori 

tepat digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam 

kategori tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian belakang menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  

yang berarti secara nyata tidak ada perbedaan kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian belakang antara yang menggunakan interfacing kain gula dan 

cufner. Hal ini menunjukkan bahwa blazer yang menggunakan kedua interfacing 

tersebut kehalusan permukaan badan bagian belakang sama. Tabel dapat dilihat 

pada lampiran halaman 133. 
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9. Kehalusan permukaan kain pada bagian kerah 

Rata-rata penilaian terhadap kehalusan permukaan kain pada bagian kerah 

dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat 

digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam kategori 

tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kehalusan permukaan kain pada bagian kerah 

menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,600 < ttabel = 2,10  yang berarti secara 

nyata tidak ada perbedaan kehalusan permukaan kain pada bagian kerah antara 

yang menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa 

blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut kehalusan permukaan pada 

kerah sama. Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 133. 

10. Kehalusan permukaan kain pada bagian saku klep 

Rata-rata penilaian terhadap kehalusan permukaan kain pada bagian saku 

klep dengan menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat 

digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam kategori 

tepat digunakan. Hasil uji perbedaan kehalusan permukaan kain pada bagian saku 

klep menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang berarti secara 

nyata tidak ada perbedaan kehalusan permukaan kain pada bagian saku klep 

antara yang menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan 

bahwa blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut kehalusan permukaan 

pada saku klep sama. Tabel dapat diihat pada lampiran halaman 133. 
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11. Bentuk tepi jahitan pada kerah 

Rata-rata penilaian terhadap bentuk tepi jahitan pada kerah dengan 

menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat digunakan, 

sedangakan interfacing cufner sebesar 3,0yang juga dalam kategori tepat 

digunakan. Hasil uji perbedaan bentuk tepi jahitan pada kerah menggunakan uji t 

diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang berarti secara nyata tidak ada 

perbedaan bentuk tepi jahitan pada kerah antara yang menggunakan interfacing 

kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa blazer yang menggunakan 

kedua interfacing tersebut bentuk tepi jahitan pada kerah sama. Tabel dapat dilihat 

pada lampiran halaman 134. 

12. Bentuk tepi jahitan pada saku klep 

Rata-rata penilaian terhadap bentuk tepi jahitan pada saku klep dengan 

menggunakan interfacing kain gula sebesar 3,0 dalam kategori tepat digunakan, 

sedangakan interfacing cufner sebesar 2,9 yang juga dalam kategori tepat 

digunakan. Hasil uji perbedaan bentuk tepi jahitan pada saku klep menggunakan 

uji t diperoleh thitung = 1,000 < ttabel = 2,10  yang berarti secara nyata tidak ada 

perbedaan bentuk tepi jahitan pada saku klep antara yang menggunakan 

interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa blazer yang 

menggunakan kedua interfacing tersebut bentuk tepi jahitan pada saku klep sama. 

Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 134. 
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13. Bentuk tepi jahitan pada tengah muka 

Rata-rata penilaian terhadap bentuk tepi jahitan pada tengah muka dengan 

menggunakan interfacing kain gula sebesar 2,9 dalam kategori tepat digunakan, 

sedangakan interfacing cufner sebesar 2,9 yang juga dalam kategori tepat 

digunakan. Hasil uji perbedaan bentuk tepi jahitan pada tengah muka 

menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,000 < ttabel = 2,10  yang berarti secara 

nyata tidak ada perbedaan bentuk tepi jahitan pada tengah muka antara yang 

menggunakan interfacing kain gula dan cufner. Hal ini menunjukkan bahwa 

blazer yang menggunakan kedua interfacing tersebut bentuk tepi jahitan pada 

tengah muka sama. Tabel dapat dilihat pada lampiran halaman 134. 

14. Jatuhnya pada badan paspop 

Rata-rata penilaian terhadap Jatuhnya pada badan paspop dengan 

menggunakan interfacing kain gula sebesar 2,0 dalam kategori kurang tepat 

digunakan, sedangakan interfacing cufner sebesar 2,5 yang dalam kategori tepat 

digunakan. Hasil uji perbedaan Jatuhnya pada badan paspop menggunakan uji t 

diperoleh thitung = 3,000 > ttabel = 2,10  yang berarti secara nyata ada perbedaan 

Jatuhnya pada badan paspop antara yang menggunakan interfacing kain gula dan 

cufner. Hal ini menunjukkan bahwa blazer yang menggunakan interfacing kain 

gula jatuhnya kaku sedangkan yang menggunakan cufner hasilnya. Tabel dapat 

dilihat pada lampiran halaman 134. 
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Berikut dapat disajikan grafik yang menyatakan perbedaan hasil 

pembuatan blazer yang menggunakan interfacing cufner dan kain gula. 

 
Sumber : Data Penelitian 2013 

Gambar 4.1 Grafik perbedaan hasil blazer yang menggunakan interfacing 

cufner dan kain gula 

Keterangan : 
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4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh panelis tidak ada 

perbedaan hasil antara  blazer yang menggunakan interfacing kain gula dengan  

interfacing cufner secara keseluruhan, hal ini ditunjukkan dari hasil uji t. Tidak 

adanya perbedaan secara keseluruhan hasil penilaian blazer yang menggunakan 

interfacing cufner maupun interfacing kain gula bukan berarti kedua bahan pelapis 

ini sama-sama baik untuk digunakan. Berikut uraian hasil penilaian tiap indikator 

; kekuatan rekat pada badan bagian depan, kekuatan rekat pada badan bagian 

belakang, kekuatan rekat pada bagian kerah dan kekuatan rekat pada bagian saku 

klep tidak terdapat perbedaan, karena pada kekuatan rekat  kedua interfacing 

sama-sama merekat kuat. Hal tersebut dikarenakan interfacing kain gula dan 

interfacing cufner sama-sama memiliki perekat dengan konstruksi yang sama. 

Perekat pada kain gula dan cufner berupa butiran-butiran seperti gula pasir namun 

pada cufner butiran lebih halus dibandingkan dengan kain gula.  

Kelenturan dan kekakuan kain pada blazer yang menggunakan interfacing 

kain gula dan cufner berbeda, blazer yang menggunakan interfacing kain gula 

hasilnya kaku sedangkan yang menggunakan cufner hasilnya lentur. Hal tersebut 

dikarenakan cufner memilki tekstur bahan halus dan lembut, sedangkan kain gula 

memiliki tekstur bahan mulai halus maupun kasar. Kemudian hasil uji bakar pada 

kain gula menunjukkan hasil bakar menggulung dan berbentuk butiran hitam yang 

keras, pada cufner menunjukkan hasil bakar berbentuk abu hitam dan halus. 

Ketebalan tekstur pada blazer yang menggunakan interfacin kain gula dan cufner 

berbeda, blazer yang menggunakan interfacing kain gula lebih tebal dibandingkan 
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dengan yang menggunakan interfacing cufner. Hal tersebut dikarenakan bahan 

kain gula memiliki ketebalan sedang hingga tebal, sedangkan cufner terbuat dari 

tenunan dengan hasil tenunan yang tidak rapat.  

Kehalusan permukaan kain pada badan bagian muka, kehalusan 

permukaan pada badan bagian belakang, kehalusan permukaan pada bagian kerah 

dan kehalusan permukaan pada bagian saku klep tidak terdapat perbedaan. Hasil 

kedua blazer pada setiap permukaan sama-sama halus. Hal tersebut dikarenakan 

pada proses pengepressan alat, waktu dan suhu yang digunakan sama. Bentuk tepi 

jahitan pada kerah, bentuk jahitan pada saku klep dan bentuk jahitan pada tengah 

muka tidak terdapat perbedaan. Blazer yang menggunakan interfacing kain gula 

dan cufner bentuk tepi jahitan pada bagian tersebut sama rata tidak terdapat 

gelombang. Jatuhnya pada badan paspop kedua blazer berbeda. Blazer yang 

menggunakan interfacing kain gula jatuhnya lebih kaku dibandingkan yang 

menggunakan cufner. Hal tersebut dikarenakan tekstur cufner lembut dan halus, 

sedangkan kain gula kasar dan ketebalan tekstur kain gula mulai sedang hingga 

tebal. Baik interfacing cufner maupun interfacing kain gula masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dari hasil uraian diatas tiap 

indikator penilaian menunjukkan, terdapat perbedaan hanya pada beberapa 

indikator penilaian blazer antara yang menggunakan interfacing cufner dengan 

interfacing kain gula.  

 Hasil blazer pada penelitian ini telah sesuai dengan kriteri busana kerja 

yaitu; modelnya menggunakan kerah lapel dengan variasi kerah shanghai, 

menggunakan saku dalam klep, lengan jas, lubang kancing paspoille, 
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menggunakan bahan pelapis, menggunaka furing sebagai penyelesaian akhir. 

Pengepressan dilakukan dua tahap yaitu ; pengepressan awal, mengepres tiap 

bagian blazer yang akan diberi interfacing dengan menggunakan mesin press dan 

suhu 140 derajat waktu pengepressan selama 15 menit. Pengepressan 

finish,dilakukan dengan menggunakan setrika biasa suhu yang digunakan kode 

nylon dan silk. Selain itu tekhnik menjahit semi tailoring yaitu bagian badan 

diberi furing dengan sisa jahitan berada didalam tidak terlihat pada bagian luar 

sehingga hasilnya terlihat lebih halus dan rapi dan bagian lengan tidak diberi 

furing. 

4.5 Keterbatasan Penelitian 

4.5.1 Saat pengepressan kain gula terlalu lama dan panas akan menyebabkan 

kain gula menjadi berkerut permukaan kain menjadi bergelembung. 
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BAB 5 

PENUTUPAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka dapat 

disimpulkan: 

5.1.1 Secara keseluruhan tidak ada perbedaan hasil blazer antara yang 

menggunakan interfacing cufner dengan interfacing kain gula, namun jika 

diperhatikan pada bagian-bagian tertentu terdapat perbedaan, seperti blazer 

yang menggunakan kain gula lebih kaku, jatuhnya pada badan paspop 

kaku, dan kain menjadi lebih tebal. Sedangkan blazer yang menggunakan 

cufner lebih lentur, jatuhnya pada badan paspop tidak kaku, dan kain tidak 

terlalu tebal. 

5.1.2 Hasil blazer antara yang menggunakan interfacing kain gula dengan cufner 

secara keseluruhan sama-sama baik, namun dilihat dari beberapa indikator 

terdapat perbedaan yaitu ( kekakuan dan kelenturan kain, ketebalan tekstur 

dan jatuhnya pada badan paspop), interfacing cufner hasilnya lebih baik 

dari interfacing kain gula. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 

5.2.1 Bagi pengusaha jasa tailor dan mahasiswa prodi tata busana, dapat 

menggunakan kedua interfacing tersebut dalam satu pembuatan busana, 
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dengan memperhatikan bagian-bagian mana yang tepat diberi interfacing 

cufner dan interfacing kain gula. 

5.2.2 Ketika memotong bahan pelapis sebaiknya pada bagian kerung lengan, 

garis hias princes diberi tambahan untuk kampuh, untuk menjaga 

interfacing tidak lepas pada penggunaan waktu yang lama. 

5.2.3 Saat proses pengepressan sebaiknya diberi air agar interfacing melekat 

kuat pada kain, sehingga interfacing tidak mudah mengelupas dari kain. 

5.2.4 Untuk penyimpanan blazer sebaiknya tidak dilipat melainkan digantung, 

sehingga tidak merusak bentuk blazer. 

5.2.5 Saat mengepress kain gula sebaiknya jangan terlalu lama dan panas agar 

kain gula tidak berkerut dan permukaan kain tidak bergelembung. 

5.2.6 Dilakukan penelitian lanjutan, untuk mengetahui kenyamanan 

mengenakan blazer antara yang menggunakan interfacing kain gula dan 

cufner. 
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Surat Permohonan Menjadi Panelis 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI 

Alamat. Kampus FT-UNNES,Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

 

Kepada  

Yth. MariaKrisnawati, S. Pd, M. Sn 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka, melakukan uji panelis penelitian skripsi yang berjudul “ 

PerbedaanHasilPembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan Interfacing 

Cufner(Woven)Dengan Interfacing KainGula(Non Woven)”. Maka saya: 

Nama  : Santi Wulandari 

NIM   : 5401911003 

Prodi  : PKK Tata Busana 

Pembimbing : Dra. UripWahyuningsih, M.Pd 

  Dra.Hj. Erna Setyowati, M.Si 

 

Dengan ini saya mohon ibu bersedia untuk mengadakan uji panelis 

terhadap hasil eksperimen saya.Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas 

kerjasama, perhatian dan kesediaan ibu, saya ucapkan terimakasih. 

 

       Semarang, 24 Juni 2013 

DosenPembimbing I      Pemohon 

 

 

Dra.UripWahyuningsih, M.Pd    Santi Wulandari 

NIP.196704101991032001     NIM.5401911003 

  

Lampiran 2 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI 

Alamat. Kampus FT-UNNES,Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

 

Kepada  

Yth. Bpk. Sumardi, S.Pd 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka, melakukan uji validasi instrumen penelitian skripsi yang 

berjudul “ PerbedaanHasilPembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner(Woven)Dengan Interfacing KainGula(Non Woven)”. Maka 

saya: 

Nama  : Santi Wulandari 

NIM   : 5401911003 

Prodi  : PKK Tata Busana 

Pembimbing : Dra. UripWahyuningsih, M.Pd 

  Dra.Hj. Erna Setyowati, M.Si 

 

Dengan ini saya mohon ibu bersedia untuk mengadakan uji panelis 

terhadap hasil eksperimen saya.Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas 

kerjasama, perhatian dan kesediaan bapak, saya ucapkan terimakasih. 

 

       Semarang, 24 Juni 2013 

DosenPembimbing I      Pemohon 

 

 

Dra.UripWahyuningsih, M.Pd    Santi Wulandari 

NIP.196704101991032001     NIM.5401911003 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI 

Alamat. Kampus FT-UNNES,Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

 

Kepada  

Yth. Dra. Sri EndahWahyuningsih, M.Pd 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka,melakukan uji validasi instrumen penelitian skripsi yang 

berjudul “ PerbedaanHasilPembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner(Woven)Dengan Interfacing KainGula(Non Woven)”. Maka 

saya: 

Nama  : SantiWulandari 

NIM   : 5401911003 

Prodi  : PKK Tata Busana 

Pembimbing : Dra. UripWahyuningsih, M.Pd 

  Dra.Hj. Erna Setyowati, M.Si 

 

Dengan ini saya mohon ibu bersedia untuk mengadakan uji panelis 

terhadap hasil eksperimen saya.Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas 

kerjasama, perhatian dan kesediaan ibu, saya ucapkan terimakasih. 

 

        Semarang,  Juni 2013 

DosenPembimbing I      Pemohon 

 

 

Dra.UripWahyuningsih, M.Pd    Santi Wulandari 

NIP.196704101991032001     NIM.5401911003 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI 

Alamat. Kampus FT-UNNES,Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

 

 

Kepada  

Yth. Bpk. Mudhlor, S. Pd 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka, melakukan uji validasi instrumen penelitian skripsi yang 

berjudul “ PerbedaanHasilPembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner(Woven)Dengan Interfacing KainGula(Non Woven)”. Maka 

saya: 

Nama  : Santi Wulandari 

NIM   : 5401911003 

Prodi  : PKK Tata Busana 

Pembimbing : Dra. UripWahyuningsih, M.Pd 

  Dra.Hj. Erna Setyowati, M.Si 

 

Dengan ini saya mohon ibu bersedia untuk mengadakan uji panelis 

terhadap hasil eksperimen saya.Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas 

kerjasama, perhatian dan kesediaan bapak, saya ucapkan terimakasih. 

 

        Semarang, Juni 2013 

DosenPembimbing I      Pemohon 

 

 

Dra.UripWahyuningsih, M.Pd    Santi Wulandari 

NIP.196704101991032001     NIM.5401911003 
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Surat Pernyataan  Menjadi Panelis 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama  : Mudhor, S.Pd 

Pekerjaan : Pengusaha Jas Tailor/ Guru 

NIP  : - 

Alamat  : Jl. Menoreh Raya no.24 Semarang 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian skripsi yang 

berjudul “ Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner (Woven) Dengan Interfacing Kain Gula (Non Woven)”, 

telah menjadi panelis pada hari/tanggal : 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya, apabila diketahui terjadi kesalahan atau terdapat hal yang 

belum tercantum pada surat pernyataan ini dapat dilakukan perubahan semestinya. 

 

Semarang,   Juli 2013  

                       

        NIP. 

  

Lampiran 3 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama  : Dra. Sri EndahWahyuningsih, M.Pd 

Pekerjaan : Dosen Tata Busana 

NIP  :  

Alamat  : UNNES 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian skripsi yang 

berjudul “ Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner (Woven) Dengan Interfacing Kain Gula (Non Woven)”, 

telah menjadi panelis pada hari/tanggal : 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya, apabila diketahui terjadi kesalahan atau terdapat hal yang 

belum tercantum pada surat pernyataan ini dapat dilakukan perubahan semestinya. 

 

Semarang,   Juli 2013  

                       

       NIP. 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama  : Sumardi, S.Pd 

Pekerjaan : Pengusaha Jas Tailor 

NIP  : - 

Alamat  : Jl. Kali Garang Semarang 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian skripsi yang 

berjudul “ Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner (Woven) Dengan Interfacing Kain Gula (Non Woven)”, 

telah menjadi panelis pada hari/tanggal : 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya, apabila diketahui terjadi kesalahan atau terdapat hal yang 

belum tercantum pada surat pernyataan ini dapat dilakukan perubahan semestinya. 

 

Semarang,   Juli 2013  

                       

       NIP. 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama  : MariaKrisnawati, S. Pd, M. Sn  

Pekerjaan : Dosen Tata Busana 

NIP  : 

Alamat  : UNNES 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian skripsi yang 

berjudul “ Perbedaan Hasil Pembuatan Blazer Antara Yang Menggunakan 

Interfacing Cufner (Woven) Dengan Interfacing Kain Gula (Non Woven)”, 

telah menjadi panelis pada hari/tanggal : 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya, apabila diketahui terjadi kesalahan atau terdapat hal yang 

belum tercantum pada surat pernyataan ini dapat dilakukan perubahan semestinya. 

 

Semarang,           Juli 2013  

                       

       NIP. 
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Daftar Nama Panelis 

 

A. Panelis Ahli 

1. Mudhor, S.Pd    Pengusaha jasa Tailor 

2. Sumardi, S.Pd    Pengusaha jasa Tailor 

3. Dra. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd Dosen Tata Busana UNNES 

4. MariaKrisnawati, S. Pd, M. Sn  Dosen Tata Busana UNNES 

 

B. Panelis Terlatih 

1. Ghoswatun nisa’    Mahasiswa Tata Busana 

2. Zulfa Setyaningsih    Mahasiswa Tata Busana 

3. Letna Sugiharti    Mahasiswa Tata Busana 

4. Murni     Mahasiswa Tata Busana 

5. Mir’atul Khasanah    Mahasiswa Tata Busana 

6. Astri Purnasari    Mahasiswa Tata Busana 

  

Lampiran 4 
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Contoh Bahan Utama dan Interfacing 

 

Bahan Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Interfacing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfacing Cufner    Interfacing Kain Gula 

  

Lampiran 5 
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Rancangan Bahan Utama Skala 1:6 

  

Lampiran 6 
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Rancangan Bahan Interfacing 
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Rancangan Bahan Lining (Furing) 
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Proses Pembuatan Blazer 

Membuat Pola Blazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memotong Bahan 

 

 

Lampiran 7 
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Mengepres Bahan Pelapis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjahit Blazer 
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Hasil Jadi Blazer 

Blazer yang Menggunakan Interfacing Cufner dan Kain Gula 

  

Lampiran 8 

Blazer yang menggunakan cufner (XL) Blazer yang menggunakan kain gula (XL) 

Blazer yang menggunakan cufner (L) Blazer yang menggunakan kain gula (L) 
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Blazer yang menggunakan kain gula (M) Blazer yang menggunakan cufner (M) 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI 

PERBEDAAN HASIL PEMBUATAN BLAZER ANTARA YANG MENGGUNAKAN INTERFACING CUFNER (Woven) DENGAN 

INTERFACING KAIN GULA (Non Woven) 

NO. Indikator Sub Indikator 
Kriteria Skor 

Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan rekat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstur kain 

 

 

 

 

 

 

1. Kekuatan rekat pada 

badan bagian depan 

2. Kekuatan rekat pada 

badan bagian belakang 

3. Kekuatan rekat pada 

kerah 

4. Kekuatan rekat pada 

saku 

 

5. Kelenturan dan 

kekakuan kain 

6. Ketebalan kain 

 

7. Kehalusan permukaan 

kain pada badan 

bagian muka 

A. Daya rekat kuat 

 

A.Daya rekat kuat 

 

A.Daya rekat kuat 

 

A.Daya rekat kuat 

 

 

A.Kain menjadi 

lentur 

A.Tekstur kain 

menjadi tebal 

A.Permukaan kain 

halus, tidak 

terdapat 

B. Daya rekat cukup 

kuat 

B.Daya rekat cukup 

kuat 

B.Daya rekat cukup 

kuat 

B.Daya rekat cukup 

kuat 

 

B.Kain cukup lentur 

 

B.Tekstur kain cukup 

tebal 

B.Permukaan kain 

sebagian 

bergelombang 

C. Daya rekat tidak 

kuat 

C.Daya rekat tidak kuat 

 

C.Daya rekat tidak kuat 

 

C.Daya rekat tidak kuat 

 

 

C.Kain menjadi kaku 

 

C.Tekstur kain tidak 

tebal 

C.Permukaan kain tidak 

halus, bergelombang 

pada semua bagian 

L
am

p
iran

 9
 

1
1
2
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk tepi 

jahitan 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kehalusan permukaan 

kain pada badan 

bagian belakang 

 

9. Kehalusan permukaan 

kain pada badan 

bagian kerah 

 

10. Kehalusan permukaan 

kain pada bagian saku 

klep 

 

 

11. Bentuk tepi jahitan 

pada kerah 

 

12. Bentuk tepi jahitan 

pada saku klep 

 

13. Bentuk tepi jahitan 

pada tengah muka 

gelombang 

A.Permukaan kain 

halus, tidak 

terdapat 

gelombang 

A.Permukaan kain 

halus, tidak 

terdapat 

gelombang 

A.Permukaan kain 

halus, tidak 

terdapat 

gelombang 

 

A.Bentuk tepi 

jahitan rata pada 

semua bagian 

A.Bentuk tepi 

jahitan rata pada 

semua bagian 

A.Bentuk tepi 

jahitan rata 

 

B.Permukaan kain 

sebagian 

bergelombang 

 

B.Permukaan kain 

sebagian 

bergelombang 

 

B.Permukaan kain 

sebagian 

bergelombang 

 

 

B.Bentuk tepi jahitan 

sebagian 

bergelombang 

B.Bentuk tepi jahitan 

sebagian 

bergelombang 

B.Bentuk tepi jahitan 

sebagian 

 

C.Permukaan kain tidak 

halus, bergelombang 

pada semua bagian 

 

C.Permukaan kain tidak 

halus, bergelombang 

pada semua bagian 

 

C.Permukaan kain tidak 

halus, bergelombang 

pada semua bagian 

 

 

C.Bentuk tepi jahitan 

tidak rata disemua 

bagian 

C.Bentuk tepi jahitan 

tidak rata disemua 

bagian 

C.Bentuk tepi jahitan 

tidak rata disemua 

1
1
3
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4. 

 

 

 

 

Jatuhnya bahan 

pada badan 

 

 

 

 

14. Jatuhnya bahan pada 

badan paspop 

 

 

A.Jatuhnya bahan 

pada badan 

langsai dan rata 

bergelombang 

 

B.Jatuhnya bahan 

pada badan 

bergelembung 

pada bagian 

pinggang 

bagian 

 

C.Jatuhnya bahan pada 

badan kaku 

 

  

1
1
4
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PEDOMAN PENILAIAN PEMBUATAN BLAZER 

NO

. 
INDIKATOR ASPEK YANG DINILAI 

RUBPRIK 

PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN 

1 2 3 

1. Kekuatan rekat 15. Kekuatan rekat pada badan bagian 

depan 

 

 

 

 

16. Kekuatan rekat pada badan bagian 

belakang 

 

 

 

 

17. Kekuatan rekat pada kerah 

 

 

 

 

   Skor 3 : Daya rekat kuat (jika bahan pelapis merekat 

disemua bagian) 

Skor 2 : Daya rekat cukup kuat (jika bahan pelapis 

sebagian merekat dan sebagian tidak) 

Skor 1 : Daya rekat tidak kuat (jika bahan pelapis tidak 

merekat) 

Skor 3 : Daya rekat kuat (jika bahan pelapis merekat 

disemua bagian) 

Skor 2 : Daya rekat cukup kuat (jika bahan pelapis 

sebagian merekat dan sebagian tidak) 

Skor 1 : Daya rekat tidak kuat (jika bahan pelapis tidak 

merekat) 

Skor 3 : Daya rekat kuat (jika bahan pelapis merekat 

disemua bagian) 

Skor 2 : Daya rekat cukup kuat (jika bahan pelapis 

sebagian merekat dan sebagian tidak) 

Skor 1 : Daya rekat tidak kuat (jika bahan pelapis tidak 

L
am

p
iran

 1
0
  

1
1
5
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18. Kekuatan rekat pada saku 

merekat) 

Skor 3 : Daya rekat kuat (jika bahan pelapis merekat 

disemua bagian) 

Skor 2 : Daya rekat cukup kuat (jika bahan pelapis 

sebagian merekat dan sebagian tidak) 

Skor 1 : Daya rekat tidak kuat (jika bahan pelapis tidak 

merekat) 

2. Tekstur kain 19. Kelenturan dan kekakuan kain 

 

 

20. Ketebalan kain 

 

 

21. Kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian muka 

 

 

22. Kehalusan permukaan kain pada 

badan bagian belakang 

 

 

23. Kehalusan permukaan kain pada 

   Skor 3 :  Kain menjadi lentur 

Skor 2 :  Kain cukup lentur 

Skor 1 :  Kain menjadi kaku 

Skor 3 :  Tekstur kain menjadi tebal 

Skor 2 :  Tekstur kain cukup tebal 

Skor 1 :  Tekstur kain tidak tebal 

Skor 3 :Permukaan kain halus, tidak terdapat gelombang 

Skor 2 : Permukaan kain sebagian bergelombang 

Skor 1 : Permukaan kain tidak halus, bergelombang pada 

semua bagian 

Skor 3 : Permukaan kain halus, tidak terdapat gelombang 

Skor 2 : Permukaan kain sebagian bergelombang 

Skor 1: Permukaan kain tidak halus, bergelombang pada 

semua bagian 

Skor 3 :Permukaan kain halus, tidak terdapat gelombang 

1
1
6
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badan bagian kerah 

 

 

24. Kehalusan permukaan kain pada 

bagian saku klep 

Skor 2 : Permukaan kain sebagian bergelombang 

Skor 1 : Permukaan kain tidak halus, bergelombang pada 

semua bagian 

Skor 3 :Permukaan kain halus, tidak terdapat gelombang 

Skor 2 : Permukaan kain sebagian bergelombang 

Skor 1 : Permukaan kain tidak halus, bergelombang pada 

semua bagian 

3. Bentuk tepi jahitan 25. Bentuk tepi jahitan pada kerah 

 

 

26. Bentuk tepi jahitan pada saku klep 

 

 

27. Bentuk tepi jahitan pada tengah 

muka 

   Skor 3 : Bentuk tepi jahitan rata 

Skor 2 : Bentuk tepi jahitan sebagian bergelombang 

Skor 1 : Bentuk tepi jahitan tidak rata disemua bagian 

Skor 3 : Bentuk tepi jahitan rata 

Skor 2 : Bentuk tepi jahitan sebagian bergelombang 

Skor 1 : Bentuk tepi jahitan tidak rata disemua bagian 

Skor 3 : Bentuk tepi jahitan rata 

Skor 2 : Bentuk tepi jahitan sebagian bergelombang 

Skor 1 : Bentuk tepi jahitan tidak rata disemua bagian 

4. Jatuhnya pada 

badan 

28. Jatuhnya pada badan paspop    Skor 3 :  Jatuhnya pada badan langsai dan rata 

Skor 2 :  Jatuhnya  pada badan bergelembung pada bagian 

pinggang 

Skor 1 : Jatuhnya pada badan kaku 

1
1
7
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LEMBAR PENGAMATAN BLAZER  

NO. Pokok Bahasan Item 
Obyek Pengamatan Hasil 

Blazer 

Kain Gula Cufner 

M L XL M L XL 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. Kekuatan rekat 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian muka 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian belakang 

Kekuatan rekat pada kerah 

Kekuatan rekat pada saku 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  

2. Tekstur kain 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Kelenturan dan kekakuan 

kain 

Ketebalan tekstur 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian muka 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian belakang 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian kerah 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian saku klep 

 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 V  

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

  V  

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V 

 

 

V 

  

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V 

 

 

V 

 

L
am

p
iran

 1
1
 

1
1
8
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3. Bentuk tepi 

jahitan 

11 

 

12 

 

13 

Bentuk tepi jahitan pada 

kerah 

Bentuk tepi jahitan pada 

saku klep 

Bentuk tepi jahitan pada 

tengah muka 

V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  

4. Jatuhnya pada 

badan 

14 Jatuhnya pada badan 

paspop 

 V   V   V  V   V   V   

 

              Semarang, 26 Juli 2013 

 

 

              NIP. 

  

1
1
9
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LEMBAR PENGAMATAN BLAZER  

NO. Pokok Bahasan Item 
Obyek Pengamatan Hasil 

Blazer 

Kain Gula Cufner 

M L XL M L XL 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. Kekuatan rekat 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian muka 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian belakang 

Kekuatan rekat pada kerah 

Kekuatan rekat pada saku 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  

2. Tekstur kain 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Kelenturan dan kekakuan 

kain 

Ketebalan tekstur 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian muka 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian belakang 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian kerah 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian saku klep 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

  

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

1
2
0
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3. Bentuk tepi 

jahitan 

11 

 

12 

 

13 

Bentuk tepi jahitan pada 

kerah 

Bentuk tepi jahitan pada 

saku klep 

Bentuk tepi jahitan pada 

tengah muka 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 V 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 V 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 V  

 

 

V 

 

 

V 

 

4. Jatuhnya pada 

badan 

14 Jatuhnya pada badan 

paspop 

 V   V   V   V   V   V  

 

              Semarang, 25 Juli 2013 

 

 

              NIP. 

 

  

1
2
1
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LEMBAR PENGAMATAN BLAZER  

NO. Pokok Bahasan Item 
Obyek Pengamatan Hasil 

Blazer 

Kain Gula Cufner 

M L XL M L XL 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. Kekuatan rekat 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian muka 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian belakang 

Kekuatan rekat pada kerah 

Kekuatan rekat pada saku 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  

2. Tekstur kain 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Kelenturan dan kekakuan 

kain 

Ketebalan tekstur 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian muka 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian belakang 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian kerah 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian saku klep 

 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V   

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V  

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 V  V 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

V 

 V 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 
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3. Bentuk tepi 

jahitan 

11 

 

12 

 

13 

Bentuk tepi jahitan pada 

kerah 

Bentuk tepi jahitan pada 

saku klep 

Bentuk tepi jahitan pada 

tengah muka 

V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

  

4. Jatuhnya pada 

badan 

14 Jatuhnya pada badan 

paspop 

 V   V   V  V   V   V   

 

              Semarang,       29 Juli 2013 

 

 

              NIP. 

  

1
2
3
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LEMBAR PENGAMATAN BLAZER  

NO. Pokok Bahasan Item 
Obyek Pengamatan Hasil 

Blazer 

Kain Gula Cufner 

M L XL M L XL 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. Kekuatan rekat 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian muka 

Kekuatan rekat pada badan 

bagian belakang 

Kekuatan rekat pada kerah 

Kekuatan rekat pada saku 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

  

2. Tekstur kain 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Kelenturan dan kekakuan 

kain 

Ketebalan tekstur 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian muka 

Kehalusan permukaan kain 

pada badan bagian belakang 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian kerah 

Kehalusan permukaan kain 

pada bagian saku klep 

 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

V  

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

V  

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V 

 

 

V 

 

 

 

  

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

V 

 

 

V 
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3. Bentuk tepi 

jahitan 

11 

 

12 

 

13 

Bentuk tepi jahitan pada 

kerah 

Bentuk tepi jahitan pada 

saku klep 

Bentuk tepi jahitan pada 

tengah muka 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jatuhnya pada 

badan 

14 Jatuhnya pada badan 

paspop 

 V   V   V   V   V   V  

 

              Semarang, 30  Juli 2013 

 

 

              NIP. 

 

 

  

1
2
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PERHITUNGAN RELIABILITAS OBSERVER 
 

  Rumus : 

  Dimana,         dan  

      

 

 

 

Perhitungan : 

 

  

No 

  

T T
2
   

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 841 

5 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 18 324 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

9 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 784 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 900 

13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 841 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 400 

R 39 40 37 40 40 40 39 39 40 40     

R
2
 

152
1 

160
0 

136
9 

160
0 

160
0 

160
0 

152
1 

152
1 

160
0 

160
0     

ΣR=ΣT=Σi = 394                 

ΣR
2
 = 15532                 

ΣT
2
 = 11290                 

Σi
2
 = 1136                 

2

e

2

s

2

e

2

s

s1)-k(S

SS
r

+

−
=xx

( ) ( ) ( )
( )( )1k1-n

nk/i/-n/Ri
S

2222
2

e
−

Σ+ΣΤΣ−Σ
=

k

( ) ( )

1-n

nk/i-k/
S

22
2

s

ΣΣΤ
=
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DATA HASIL PENGAMATAN BLAZER YANG MENGGUNAKAN 

INTERFACING CUFNER 

No. 
Kode 

Res. 

Item Penilaian (Ukuran M,L dan XL) 
M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 R-1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2,8 

2 R-2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

3 R-3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2,8 

4 R-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,8 

5 R-5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

6 R-6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

7 R-7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 

8 R-8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

9 R-9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

10 R-10 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

Rata-rata 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,2 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,5 2,9 

 

DATA HASIL PENGAMATAN BLAZER YANG MENGGUNAKAN 

INTERFACING KAIN GULA 

No. 
Kode 

Res. 

Item Penilaian (Ukuran M, L dan XL) 
M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 R-1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,8 

2 R-2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

3 R-3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,6 

4 R-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,9 

5 R-5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

6 R-6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

7 R-7 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8 

8 R-8 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,8 

9 R-9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

10 R-10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

Rata-rata 3,0 3,0 3,0 2,9 1,8 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9 2,0 2,8 
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Uji Normaliats Data 
 

 
 

Tabel hasil uji Normalitas data hasil penelitian 

Jenis Interfacing 
Kolmogorov 

Smirnov 
Signifikan 

Batas 

Kesalahan 

Kriteria 

Kain Gula 1,052 0,218 0,05 Normal 

Cufner 1,025 0,244 0,05 Normal 

Sumber : Data penelitian 2013 

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

10 10

2.8400 2.8800

.09661 .06325

.333 .324

.267 .276

-.333 -.324

1.052 1.025

.218 .244

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Data

Pengamatan

Hasil Kain

Gula

Data

Pengamatan

Hasil Kain

Cufner

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Uji Perbedaan (uji t) Pengamatan Hasil Blazer Menggunakan Kain Gula 

dan  Cufner (Total) 

 

 
 

 
 
 

Tabel Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Penelitian 

Jenis 

Interfacing 
Varians F Signifikan 

Batas 

Kesalahan 
Kriteria 

Kain Gula 0,9661 
1,149 0,298 0,05 Homogen 

Cufner 0,6325 

Sumber : Data Penelitian 2013 

 

Tabel hasil perbedaan rata-rata hasil blazer yang menggunakan interfacing kain gula 

dan cufner (uji t) 

Sumber : Data Penelitian 2013  

Group Statistics

10 2.8400 .09661 .03055

10 2.8800 .06325 .02000

Kain
Gula

Cupner

Data Penilaian

pengamatan Hasil Blazer

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

Independent Samples Test

1.149 .298 -1.095 18 .288 -.04000 .03651

-1.095 15.52 .290 -.04000 .03651

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Data Penilaian

pengamatan

Hasil Blazer

F Sig.

Levene's Test for

Equality of Variances

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference

t-test for Equality of Means

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata thitung dk ttabel Kriteria 

Kain Gula 2,81 
1,095 18 2,10 Signifikan 

Cufner 2,86 
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Uji Perbedaan Pengamatan Hasil Blazer Menggunakan Kain Gula dan 

Cufner (Per indikator) 

 

 
 

Group Statistics

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000
a

.00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 2.9000 .31623 .10000

10 3.0000 .00000 .00000

10 1.8000 .63246 .20000

10 2.7000 .48305 .15275

10 3.0000 .00000 .00000

10 2.2000 .42164 .13333

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 2.8000 .42164 .13333

10 2.9000 .31623 .10000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000a .00000

10 3.0000 .00000 .00000

10 2.9000 .31623 .10000

10 2.9000 .31623 .10000

10 2.9000 .31623 .10000

10 2.0000 .00000 .00000

10 2.5000 .52705 .16667

Kain
Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Gula

Cupner

Kekuatan rekat pada

badan bagian depan

 Kekuatan rekat pada

badan bagian belakang

Kekuatan rekat pada

kerah

Kekuatan rekat pada

saku

Kelenturan dan

kekakuan kain

Ketebalan kain

Kehalusan permukaan

kain pada badan bagian

muka Kehalusan permukaan

kain pada badan bagian

belakangKehalusan permukaan

kain pada badan bagian

kerahKehalusan permukaan

kain pada bagian saku

klepBentuk tepi jahitan pada

kerah

Bentuk tepi jahitan pada

saku klep

Bentuk tepi jahitan pada

tengah muka

Jatuhnya pada badan

paspop

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

t cannot be computed because the standard deviations of both groups are 0.a. 
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Independent Samples Test

5.063 .037 -1.000 18 .331 -.10000 .10000

-1.000 9.000 .343 -.10000 .10000

.199 .661 -3.576 18 .002 -.90000 .25166

-3.576 16.834 .002 -.90000 .25166

16.000 .001 6.000 18 .000 .80000 .13333

6.000 9.000 .000 .80000 .13333

1.531 .232 -.600 18 .556 -.10000 .16667

-.600 16.691 .557 -.10000 .16667

5.063 .037 1.000 18 .331 .10000 .10000

1.000 9.000 .343 .10000 .10000

.000 1.000 .000 18 1.000 .00000 .14142

.000 18.000 1.000 .00000 .14142

. . -3.000 18 .008 -.50000 .16667

-3.000 9.000 .015 -.50000 .16667

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Kekuatan rekat pada

saku

Kelenturan dan

kekakuan kain

Ketebalan kain

Kehalusan

permukaan kain pada

badan bagian kerah

Bentuk tepi jahitan

pada saku klep

Bentuk tepi jahitan

pada tengah muka

Jatuhnya pada badan

paspop

F Sig.

Levene's Test for

Equality of Variances

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference

t-test for Equality of Means
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Penilaian Hasil Blazer yang Menggunakan Interfacing Kain Gula dan Cufner 

Perindikator 

 

1. Tabel Deskripsi nilai terhadap Kekuatan rekat pada badan bagian depan 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

2. Tabel Deskripsi nilai terhadap Kekuatan rekat pada badan bagian Belakang 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

3. Tabel Deskripsi nilai terhadap Kekuatan rekat pada bagian Kerah 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

4. Tabel Deskripsi nilai terhadap Kekuatan rekat pada bagian Saku Klep 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 2,9 Tepat 
1,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

5. Deskripsi nilai terhadap kelenturan dan kekakuan kain 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 1,8 Kurang Tepat 
3,576 18 2,10 

Cufner 2,7 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 
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6. Deskripsi nilai terhadap Ketebalan tekstur 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
6,000 18 2,10 

Cufner 2,2 Kurang Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

7. Deskripsi nilai terhadap kehalusan permukaan kain pada badan bagian muka 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

8. Deskripsi nilai terhadap kehalusan permukaan kain pada badan bagian belakang 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

9. Deskripsi nilai terhadap kehalusan permukaan kain pada bagian kerah 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 2,8 Tepat 
0,600 18 2,10 

Cufner 2,9 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

10. Deskripsi nilai terhadap kehalusan permukaan kain pada bagian saku klep 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 
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11. Deskripsi nilai terhadap bentuk tepi jahitan pada kerah 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 3,0 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

12. Deskripsi nilai terhadap bentuk tepi jahitan pada saku klep 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 3,0 Tepat 
1,000 18 2,10 

Cufner 2,9 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

13. Deskripsi nilai terhadap bentuk tepi jahitan pada tengah muka 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 2,9 Tepat 
0,000 18 2,10 

Cufner 2,9 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 

14. Jatuhnya pada badan paspop 

Jenis 

Interfacing 
Rata-rata Kriteria  thitung  dk  ttabel 

Kain Gula 2,0 Kurang Tepat 
3,000 18 2,10 

Cufner 2,5 Tepat 

Sumber : Data Penelitian 2013 
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RANGKUMAN HASIL UJI PERBEDAAN PENILAIAN HASIL BLAZER YANG 

MENGGUNAKAN INTERFACING KAIN GULA DAN CUFNER 

Item 

rata-rata penilaian 

hasil uji t keterangan interfacing 

kain gula 

interfacing 

cfner 

1 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10 

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

2 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10 

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

3 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10 

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

4 2,9 3,0 thitung = 1,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

5 1,8 2,7 thitung = 3,576 > 

ttabel = 2,10   

Ada perbedaan 

antara blazer yang 

menggunakan 

interfacing kain 

gula dengan 

cufner. Pada 

interfacing kain 

gula hasil blazer 

lebih kaku. 

6 3,0 2,2 thitung = 6,000 > 

ttabel = 2,10   

Ada perbedaan 

antara blazer yang 

menggunakan 

interfacing kain 

gula dengan 

cufner. Pada 

interfacing kain 

gula hasil blazer 

lebih tebal. 

7 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 
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Item 

rata-rata penilaian 

hasil uji t keterangan interfacing 

kain gula 

interfacing 

cfner 

8 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

9 2,8 2,9 thitung = 0,600 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

10 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

11 3,0 3,0 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

12 3,0 2,9 thitung = 1,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

13 2,9 2,9 thitung = 0,000 < 

ttabel = 2,10   

Tidak ada 

perbedaan (tepat) 

14 2,0 2,5 thitung = 3,000 > 

ttabel = 2,10   

Ada perbedaan 

antara blazer yang 

menggunakan 

interfacing kain 

gula dengan 

cufner. Pada 

interfacing kain 

gula jatuhnya 

blazer pada badan 

lebih kaku. 

 

 

 

 

 

 


