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ABSTRAK 

Ambarwati Putri, Murni. 2012. “Kualitas Hasil Bordir Antara Yang 

Menggunakan Mesin Jahit Umum dengan Mesin Bordir Pada Kain Katun Paris”. 

Skripsi,  Jurusan Teknologi Jasa Dan Produksi Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Hj. Uchiyah Achmad, M.Pd, Pembimbing 

II. Dra. Hj. Widowati, M.Pd. 

Kata Kunci : Kualitas hasil bordir,  mesin jahit umum, dan mesin bordir 

 Bordir merupakan salah satu seni kebudayaan Indonesia yang telah lama 

dikenal dan digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Bordir sering 

diaplikasikan dalam berbagai karya pada busana hingga  lenan  rumah tangga. 

Daya tarik seni menambah  nilai tersendiri bagi penggunanya. Semakin 

berkembangnya seni bordir dikalangan masyarakat menjadikannya salah satu  

bagian dari fashion. Hal ini menjadikan pengrajin bordir harus lebih konsentrasi 

dalam meningkatkan kualitas bordir itu sendiri. Tingkat permintaan pasar yang 

semakin besar membutuhkan produksi yang makin besar pula, sehingga 

dibutuhkan alat yang memadai agar kebutuhan itu dapat terpenuhi. Mesin jahit 

umum (manual) yang digunakan untuk alat membordir beralih pada mesin bordir 

yang khusus diciptakan untuk membordir agar dapat memudahkan pekerjaan 

pembordir serta meningkatkan produksinya. Permasalahannya adalah apakah ada 

perbedaan kualitas hasil bordir yang dibordir menggunakan mesin jahit umum 

dengan mesin bordir, dan manakah yang lebih baik saat proses pengerjaannya 

diantara kedua mesin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan kualitas hasil bordir antara yang menggunakan mesin jahit umum 

dengan mesin bordir dan mengetahui manakah yang lebih baik proses 

pengerjaannya diantara kedua mesin yang berbeda itu.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah kualitas hasil bordir yang dibordir 

menggunakan dua alat yang berbeda, yaitu menggunakan mesin jahit umum dan mesin 

bordir. Sampel dalam penelitian ini adalah hasil bordir dalam bentuk fragmen. Tiga motif 

dibordir menggunakan mesin jahit umum, dan tiga motif lainnya dibordir menggunakan 

mesin bordir, sehingga sampel yang dihasilkan dalam penelitian ini ada enam fragmen. 

Variabel dalam penelitian ini diantaranya variabel bebas/independen (X) yaitu mesin 

yang digunakan untuk membordir, mesin jahit umum (X1) dan mesin bordir (X2). 

Variabel terikat /dependen(Y) yaitu kualitas bordir (Y). Kualitas bordir tersebut 

dikerjakan menggunakan dua mesin yang berbeda yaitu mesin jahit umum dan mesin 

bordir. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode 

eksperimen dan metode observasi dengan uji organoleptik. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dua variabel sehingga penelitian ini 

menggunakan Uji t (t-test). 
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 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa saat proses membordir  menggunakan 

mesin jahit umum dari 9 indikator hanya ada 2 indikator yang baik, yaitu loncatan benang 

dan benang bordir tidak mudah putus, sedangkan yang menggunakan mesin bordir dari 9 

indikator hanya 1 indikator yang tidak baik yaitu hasil bordir tidak berkerut. Dalam Uji t 

diperoleh  thitung  = 4,506 sedangkan ttabel yaitu t(0,05; 16) = 1,75. Karena  thitung > ttabel yaitu 

4,506 > 1,75. Hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas bordir yang menggunakan 

mesin bordir jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kualitas bordir yang 

menggunakan mesin jahit umum.  

 Simpulan yang dapat di temukan yaitu bahwa ada perbedaan kualitas hasil bordir 

antara yang menggunakan mesin jahit umum dengan mesin bordir, dan proses membordir 

menggunakan mesin bordirlah yang lebih baik dibandingkan dengan mesin jahit umum. 

Kualitas hasil bordir yang dibordir menggunakan mesin jahit umum jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan yang menggunakan mesin bordir. Saran yang dapat diajukan 

kepada para konsumen untuk mendapatkan bordir yang berkualitas perlu diperhatikan 9 

indikator seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Untuk  para pengusaha bordir, 

agar bordirnya berkualitas dan banyak konsumen gunakanlah mesin bordir dalam 

membordir, namun jika membordir menggunakan mesin jahit umum perlu ditingkatkan 

lagi dalam hal susunan benang, loncatan benang, kekuatan benang, kerapatan setik, 

penempatan dan penuangan teknik bordir, dan kombinasi warna agar menghasilkan bordir 

yang berkualitas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bordir merupakan salah satu seni kebudayaan Indonesia yang telah lama 

dikenal dan digemari masyarakat, mulai dari masyarakat kalangan atas hingga 

masyarakat kalangan menengah ke bawah. Menurut Hery Suhersono, bordir 

merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan bantuan media benang dan jarum 

yang dijalinkan pada bidang berupa  kain atau kulit dengan tujuan membuat motif  

hias (Hery Suhersono, 2011 : 12). Dalam bahasa inggris bordir dikenal dengan 

istilah  embroidery (in-broide) yang artinya adalah sulaman (Hery Soehersono 

2011:12), sedangkan dalam bahasa belanda, bordir disebut dengan istilah 

“borduur” yang artinya sebuah seni untuk membuat suatu benda menjadi lebih 

indah. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:126), Bordir adalah hiasan 

dari benang yang dijahit pada sebuah media (kain) dengan berbagai teknik tusuk 

dan corak bordir. 

Bordir sering diaplikasikan dalam berbagai karya pada busana seperti, 

kerudung, rukuh, kemeja, gaun, topi dan lainnya. Tak hanya itu, bordir juga 

diaplikasikan dalam  lenan  rumah tangga seperti, taplak meja, tutup alas saji, 

tutup lemari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal itulah yang membuat seni 

bordir selalu hidup dan terus berkembang hingga sekarang. Daya tarik seni serta 

nilai tambah tersendiri bagi penggunanya yang membuat masyarakat senang 

menggunakan bordir pada penampilannya, sehingga tidak mengherankan bila bordir 

sering dikaitkan dengan perkembangan fashion. 
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Di Indonesia, keterampilan membordir dikenal sejak abad ke-18. Masuknya 

bordir ke Indonesia  dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari Cina dan India. 

Ketika dikeluarkan pertama kali, bordir merupakan sesuatu barang yang mewah sebab 

hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja seperti kaum ningrat atau keluarga 

kerajaan. Hal itu dikarenakan benang yang digunakan dipadukan dengan ornamen emas. 

Mereka menggunakan bordir untuk penghias busana atau sebagai inisial kebangsawanan. 

Bordir pada awalnya dikerjakan dengan tangan tanpa menggunakan mesin. Mereka 

hanya menggunakan jarum dan benang sebagai media untuk membuat bordir. Dengan 

menggunakan jari jemari tangan, kedua media itu ditusuk-tusukkan pada sebuah kain atau 

kulit sehingga munculah berbagai jenis tusuk yang pada akhirnya disebut dengan istilah 

sulaman.  

 Pada abad ke-20 bordir semakin berkembang, peminatnya mulai ramai dan mulai 

digunakan juga oleh masyarakat umum. Hal itu dibuktikan dengan munculnya bordir 

menggunakan benang berwarna. Bordir pun tak hanya muncul sebagai penghias baju 

kerajaan tetapi juga diaplikasikan pada berbagai benda seperti, kerudung, rukuh, kemeja, 

gaun, topi dan lainnya serta pada lenan rumah tangga. Pada waktu yang sama bordir telah 

masuk dan berkembang di Benua Amerika dan Afrika. Bordir yang berkembang di 

Amerika adalah dengan perpaduan yang ditambah dengan bulu-bulu khas kebudayaan 

Suku Indian. Di Amerika Selatan hiasan bordir mjb dipengaruhi motif bernuansa Spanyol 

dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan bordir di berbagai negara itulah yang 

menambah ramai perkembangan bordir hingga sekarang. Hal itu terbukti dengan adanya 

segi motif yang unik disetiap negara sesuai dengan kebudayaan masing- masing (Hery 

Suhersono, 2011: 16). 

 Seiring dengan perkembangan jaman itulah, bordir yang dikerjakan secara manual 

beralih ke mesin jahit. Mesin jahit adalah mesin yang digunakan untuk menjahit oleh 
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masyarakat pada umumnya. Semakin banyaknya peminat seni bordir pada saat itu, mesin 

jahit umum itupun kemudian dialihfungsikan untuk membordir.  Mesin itu dapat 

ditemukan pada mesin jahit merk Butterfly, Singer, Pegasus dan lainnya. Mesin tersebut 

awalnya digerakkan secara manual dengan menggerakkan pedal yang terdapat pada kaki 

mesin menggunakan kaki pembordir, namun kecepatannya sangat rendah tergantung 

dengan seberapa cepat gerakan kaki pembordir. Namun, untuk mempercepat pengerjaan, 

munculah alat bantu dinamo. Dinamo yaitu suatu alat bantu yang menggerakkan suatu 

sistem pada badan mesin yang harus dialiri arus listrik untuk menggerakkannya. 

Kebanyakan pembordir menggunakan alat bantu dinamo yang kecepatannya dua kali lipat 

lebih cepat dibandingkan digerakkan dengan kaki. 

Pada masa sekarang ini desain bordir berkembang semakin pesat dan telah menjadi 

sebuah kebutuhan di dunia fashion. Kebutuhan itulah yang menuntut para pengrajin 

bordir untuk lebih konsentrasi dan menekuni seni bordir tersebut. Tingkat permintaan 

pasar yang semakin besar membutuhkan produksi yang makin besar pula, sehingga 

dibutuhkan alat yang memadai agar kebutuhan itu dapat terpenuhi. Hal itulah yang 

akhirnya muncul alat bantu berupa mesin bordir  yang khusus diciptakan untuk 

membordir agar dapat memudahkan pekerjaan pembordir serta meningkatkan 

produksinya. Mesin bordir adalah alat khusus yang digunakan untuk membordir atau 

menyulam benang diatas kain dengan berbagai macam jenis tusuk. Mesin ini hampir 

sama teknik pengerjaannya dengan mesin jahit umum, perbedaannya terdapat pada 

tusukan jarum yang lebih leluasa  dalam bergerak atau dapat bergerak baik ke arah depan 

belakang maupun kearah samping kanan kiri. Untuk mesin jahit umum bila 

dialihfungsikan menjadi mesin bordir maka loncatan jarumnya hanya dapat bergerak satu 

arah  yaitu depan dan belakang saja. Seluruh kinerja mesin bordir digerakkan oleh 

dinamo. Dinamo tersebut membantu menggerakkan pedal yang berada pada lutut sebelah 
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kanan pembordir untuk mengatur lebar dan lurusnya loncatan jarum kearah samping atau 

horisontal. Semakin dalam pedal ditekan, loncatan jarum akan semakin lebar. Dalam 

praktiknya keseimbangan antara pedal gas, pedal yang ada pada lutut dan kelincahan 

tangan sangat penting untuk menghasilkan bordiran yang sesuai dengan keinginan. Bila 

pedal gas terlalu ditekan maka kedudukan jarum akan lebih cepat bergerak sehingga 

menghasilkan ikatan benang yang tipis, bila demikian pergerakan tangan harus lebih 

cepat, begitu pula sebaliknya.  Dengan adanya keleluasaan loncatan jarum, maka tangan 

pembordir dapat menggerakkan kain yang telah dibentangkan dengan menggunakan 

pembidangan (ring) secara leluasa sesuai dengan tusukan yang diinginkan. Pembordir 

membutuhkan konsentrasi tinggi untuk menjaga keseimbangan injakan pedal gas, geseran 

pedal lutut, goyangan tangan yang menggerakkan pembidangan (ring) dan ketelitian 

mata. 

Tak cukup dengan mesin bordir, adanya terobosan-terobosan baru di bidang 

teknologi berdampak pada kemajuan alat bordir itu sendiri. Hal itulah yang memicu 

munculnya alat yang lebih mutakhir yaitu sistem komputerisasi bordir atau sering disebut 

dengan mesin bordir komputer. Mesin bordir komputer menjadi angin segar bagi para 

pengrajin bordir untuk meningkatkan produksinya. Walaupun mesin tersebut mampu 

menjawab kekurangan pada mesin bordir, namun dalam hal kualitas, hasil bordir dari 

mesin bordir komputer kurang optimal. Hal itu terlihat dari rekatan benang pada bordir 

kurang kencang sehingga hiasan bordir mudah rusak. Selain itu, mesin tersebut tidak 

dapat menjangkau teknik rumit yang dapat dikerjakan secara manual. Bagi pencinta seni 

bordir tentu lebih memilih bordir yang hasilnya lebih berkualitas seperti hasil bordir pada 

mesin jahit umum atau mesin bordir dari pada hasil bordir dari mesin bordir komputer. 

 Berdasarkan pengamatan itulah, pada penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang 

kualitas hasil bordir yang pengerjaannya menggunakan dua mesin berbeda yaitu mesin 
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jahit umum dan mesin bordir dengan judul sebagai berikut “Kualitas Hasil Bordir Antara 

yang Menggunakan Mesin Jahit Umum dengan Mesin Bordir pada Kain Katun Paris”. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Apakah ada perbedaan kualitas hasil bordir antara hasil bordiran yang 

menggunakan mesin jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan mesin 

bordir. 

1.2.2 Manakah yang lebih baik proses pengerjaan bordir antara menggunakan mesin 

jahit umum dan mesin bordir. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam meneliti masalah yang di atas adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui perbedaan kualitas hasil bordiran yang menggunakan mesin 

jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan mesin bordir. 

1.3.2 Untuk mengetahui manakah yang lebih baik proses  pengerjaan bordir antara 

menggunakan mesin jahit umum dan mesin bordir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kualitas hasil bordir secara 

mendalam. bagi peneliti. 

1.4.2 Menambah pengetahuan bagi siswa-siswi jurusan tata busana dalam memahami 

bordir, menambah khasanah perpustakaan dan menjadi masukan dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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1.4.3 Sebagai pedoman untuk memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat agar 

dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana  hasil bordir yang berkualitas 

dalam pembuatan bordir dengan teknik tertentu. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Judul penelitian merupakan gambaran ringkas tentang masalah yang akan diteliti, 

agar tidak terjadi salah tafsir maka akan diberikan batasan-batasan pengertian mengenai 

istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1.5.1 Kualitas Hasil Bordir 

Kualitas hasil bordir adalah mutu, atau tingkatan karakteristik yang dihasilkan 

dari teknik seni bordir dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pengertian dari kualitas itu 

sendiri adalah tingkat dan baik buruknya sesuatu hal (Tim Penyusunan Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996: 533). Kualitas sama pengertiannya dengan 

mutu yaitu sekumpulan sifat-sifat yang dapat memberikan karakteristik tertentu sehingga 

dapat membedakan masing-masing satuan dari alat tersebut dan punya pengaruh nyata 

dalam menentukan derajat penerimaan (Bambang Kartika, 1998: 1). Sedangkan 

pengertian dari hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan ) oleh suatu usaha 

(Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996 :343). 

Sementara itu, pengertian dari bordir adalah menambah motif / hiasan pada kain dengan 

menggunakan jarum dan benang (Ensiklopedia Amerika 1997: 272). 

Dalam bahasa belanda, bordir dikenal dengan istilah “borduur” yang artinya sebuah seni 

untuk membuat suatu benda menjadi lebih indah, sedangkan  menurut Hery Suhersono 

istilah bordir sangat identik dengan sulam karena kata bordir diambil dari bahasa inggris 

yaitu embroidery (in-broide) yang artinya adalah sulaman (Hery Soehersono 2011: 12). 
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Hasil bordir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu seni berupa benda 

yang dihasilkan melalui proses atau cara dengan menambah hiasan  menggunakan 

Adapun kualitas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tingkat baik buruknya hasil 

dari bordiran yang pengerjaannya menggunakan dua alat yang berbeda yaitu mesin jahit 

umum dan mesin bordir. 

1.5.2 Mesin Jahit Umum 

Mesin jahit umum adalah alat yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya 

untuk menjahit. Peralatan utama yang sangat menentukan dari suatu hasil karya bordir 

(Soehersono, 2011: 28), selain tergantung pada Sumber Daya Manusia (orang yang 

mengerjakannya) juga untuk menghasilkan bordir yang baik dan halus, sehingga mesin 

dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membantu melakukan sesuatu.  

Mesin jahit umum yang biasanya digunakan untuk menjahit dialihfungsikan untuk 

membordir. Cara penggunaaannya adalah dengan melepas sepatu mesin, kemudian 

setelan diputar ke arah dark, sehingga gigi mesin akan turun. Jika menggunakan mesin 

jahit yang tidak ada setelannya, maka dapat menggunakan plat bordir. Pembordir  

memerlukan konsentrasi tinggi untuk menjaga keseimbangan antara tangan, kaki, dan 

mata. Mesin itu dapat ditemukan pada mesin jahit merk Butterfly, Singer, Pegasus dan 

lainnya. Mesin tersebut awalnya digerakkan secara manual dengan menggerakkan pedal 

yang terdapat pada mesin menggunakan kaki, namun kecepatannya sangat rendah 

tergantung dengan seberapa cepat gerakan kaki pembordir. Namun, untuk mempercepat 

pengerjaan, kebanyakan pembordir menggunakan alat bantu dinamo yang kecepatannya 

dua kali lipat lebih cepat dibandingkan digerakkan dengan kaki. 

1.5.3 Mesin Bordir 

Mesin bordir adalah alat yang digunakan khusus untuk membordir atau 

menyulam benang diatas kain dengan berbagai macam jenis tusuk. Mesin ini hampir 



8 

 

 

 

sama teknik pengerjaannya dengan mesin jahit umum, perbedaannya terdapat pada 

tusukan jarum yang lebih leluasa atau dapat bergerak baik ke arah depan maupun kearah 

samping. Untuk mesin jahit umum bila dialihfungsikan menjadi mesin bordir maka 

loncatan jarumnya hanya dapat bergerak satu arah saja yaitu depan dan belakang. Seluruh 

kinerja mesin bordir digerakkan oleh dinamo yang dialiri arus listrik. Dinamo tersebut 

menggerakkan suatu sistem pada badan mesin sehingga menggerakkan pedal yang berada 

pada lutut sebelah kanan pembordir untuk mengatur lebar dan lurusnya loncatan jarum 

kearah samping atau horisontal. Semakin dalam pedal ditekan loncatan jarum akan 

semakin lebar. Dalam praktiknya keseimbangan antara  pedal gas, pedal yang ada pada 

lutut dan kelincahan tangan sangat penting untuk menghasilkan bordiran yang sesuai 

dengan keinginan. Bila penekanan pedal gas terlalu ditekan maka kedudukan jarum akan 

lebih cepat bergerak sehingga menghasilkan ikatan benang yang tipis, bila demikian 

pergerakan tangan harus lebih cepat, begitu pula sebaliknya.  Dengan adanya keleluasaan 

loncatan jarum maka tangan pembordir dapat menggerakkan kain yang telah 

dibentangkan dengan menggunakan pembidangan (ring) secara leluasa sesuai dengan 

tusukan yang diinginkan. Untuk menjaga keseimbangan injakan pedal gas, geseran pedal 

lutut, goyangan tangan yang menggerakkan pembidangan (ring) dan ketelitian mata 

pembordir membutuhkan konsentrasi tinggi. 

1.5.4 Kain Katun Paris 

Kain katun adalah kain yang terbuat dari benang kapas. Kain jenis katun paris, 

umumnya sering digunakan untuk kebaya encim pada jaman dahulu. Penggunaan kain 

katun paris dalam penelitian skripsi ini bertujuan karena katun paris merupakan kain yang 

mudah dibordir dan termasuk dalam kain yang berkualitas untuk seni bordir. Kain katun 

paris ini ada 2 macam yaitu kain katun paris polos dan bermotif. Kain yang akan 

digunakan untuk membordir adalah kain katun paris polos supaya jika dibordir motif 

bordiran dapat terlihat dengan jelas kerapihan dan keindahannya. 
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Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan “Kualitas Hasil Bordir Antara yang 

Menggunakan Mesin Jahit Umum dengan Mesin Bordir pada Kain Katun Paris” adalah 

membandingkan suatu kualitas hasil bordir dalam penggunaan unsur serta tingkat baik 

buruk hasil bordir tersebut menggunakan dua mesin bordir yang berbeda, yaitu mesin 

jahit umum dan mesin bordir diatas media kain katun jenis paris. 

 

1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi ini terdiri menjadi 3 bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian 

isi, dan bagian akhir.  

1.6.1 Bagian pendahuluan  

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.  Guna pendahuluan dalam skripsi 

ini adalah menghantarkan permasalahan yang dibahas. 

1.6.2 Bagian isi 

Terdiri dari 5 bab yaittu: 

1.6.2.1 Bab 1  Pendahuluan 

 Menguraikan Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

1.6.2.2 Bab 2  Landasan Teori 

 Menyajikan materi-materi yang mendukung dan melandasi penelitian, serta 

kerangka berfikir. Dilandasi teori yang mengungkap tentang kualitas bordir, teknik 

bordir, merancang dan menerapkan motif, serta motif dasar desain bordir. 

1.6.2.3 Bab 3 Metodologi  

 Menjelaskan tentang cara yang akan ditempuh dalam pelaksanaan penelitian, 

penentuan populasi, sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 
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validitas dan reabilitas. Metode penelitian digunakan untuk menganalisa data dan 

kebenaran penelitian. 

1.6.2.4 Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan 

 Menyajikan data penelitian secara garis besar serta pembahasan sehingga 

mempunyai arti. 

1.6.2.5 Bab 5 Penutup 

 Menyajikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisa dan 

pembahasan. Saran menguraikan tentang perbaikan atau masukan dari peneliti untuk 

perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 

1.6.3 Bagian akhir skripsi 

 Menyajikan tentang daftar pustaka dan lampiran. 

1.6.3.1 Daftar pustaka 

Menyajikan tentang daftar buku yang berkaitan dengan penelitian. 

1.6.3.2 Lampiran 

Menyajikan tentang kelengkapan-kelengkapan skripsi, memperjelas data, dan 

perhitungan data. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kualitas Bordir 

Pengertian bordir dalam ensiklopedia Americana (1997 : 272) adalah  

”...is the addition of pattern or ornamental effects to a fabrics by the use of 

needle and thread. Thus it differs from plain sewing, which serves 

mainlypractical, not ornamental, purpose. It differs also from various other forms 

of needlework, such as lace, knitting, and crochet,in which needles and thread are 

used not to add ornament to an existing fabric but to create both  fabric and 

ornament simultaneously” 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa bordir adalah suatu kegiatan menambah 

motif atau menambah hiasan pada kain dengan menggunakan jarum dan benang, 

dengan demikian bordir berbeda dengan jahitan. Bordir lebih bertujuan untuk 

keindahan. Bordir berbeda dengan segala macam bentuk jahit menjahit seperti 

halnya merenda dan merajut dimana jarum dan benang digunakan tidak untuk 

menambah hiasan pada kain yang sudah ada tetapi untuk membuat kain itu sendiri 

dan hiasannya sekaligus. 

Menurut Hery Suhersono dalam bahasa belanda, bordir dikenal dengan istilah 

Borduur yang artinya adalah seni untuk membuat suatu benda menjadi lebih 

indah.  Istilah bordir sangat identik dengan sulam karena kata bordir diambil dari 

bahasa inggris yaitu embroidery (in-broide) yang artinya adalah sulaman (Hery 

Soehersono, 2011:12).  

Bordir merupakan suatu teknik dengan media benang yang dijalinkan pada 

sebuah bidang berupa kain atau kulit dengan menggunakan jarum yang 
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membentuk suatu motif yang bertujuan untuk menghias. Proses menghias 

biasanya dilakukan oleh kaum wanita, sebab pekerjaan menghias dengan teknik 

membordir ini membutuhkan kehalusan dan kelembutan serta kesabaran. 

Secara umum, menghias adalah menerapkan motif-motif hias (ornamentik) 

pada bidang tertentu untuk memperoleh keindahan visual dengan 

mempertimbangkan segi fungsi benda yang dihiasnya. Kerajinan dekoratif bordir 

lebih membutuhkan kesabaran dan selera artistik dari pada kekuatan ataupun 

keasliannya. Menghias sering juga disebut secara awam sebagai upaya 

mendekorasi atau membuat benda menjadi dekoratif. 

Bordir memiliki daya tarik seni serta nilai tambah tersendiri bagi penggunanya. 

Bordir sering diaplikasikan dalam berbagai karya pada busana seperti, kerudung, 

rukuh, kemeja, gaun, topi dan lainnya. Tak hanya itu, bordir juga diaplikasikan 

dalam lenan rumah tangga seperti, taplak meja, tutup alas saji, tutup lemari, dan 

lainnya sehingga seni bordir selalu hidup dan terus berkembang hingga sekarang. 

Tidak mengherankan bila ragam hias bordir sering dikaitkan dengan 

perkembangan fashion 

Bordir awalnya berkembang dari jahitan lurus seperti halnya jahitan pada 

kelim yang dikembangkan dengan tujuan keindahan atau hiasan (Ensiklopedia 

Americana, 1997:272). Bordir telah banyak digunakan untuk hiasan pinggiran dan 

sambungan dan juga dapat digunakan untuk menghias permukaan kain yang 

cukup luas. Selain itu dapat juga digunakan untuk menghias aksesoris busana 

contohnya, tas dan sapu tangan serta perabotan rumah tangga seperti karpet, kain 

penutup tempat tidur, dan lenan rumah tangga yang lain. 
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Jadi, bordir dapat didefinisikan sebagai salah satu kerajinan ragam hias 

(untuk aksesoris berbagai busana dan lenan rumah tangga) yang menitikberatkan 

pada keindahan dan komposisi warna benang pada medium berupa kain (berbagai 

jenis kain) dengan alat bantu seperangkat mesin bordir. 

Kualitas merupakan istilah yang cakupannya sangat luas. Kualitas menurut 

Kamus Bahasa Indonesia, berarti tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat 

atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya), mutu (Kamus Bahasa 

Indonesia, 2008: 763). Beberapa ahli juga mengemukakan bagaimana pengertian 

kualitas tersebut dan bagaimana barang tersebut dikatakan berkualitas. Beberapa 

ahli itu diantaranya,  

2.1.1 Kualitas bordir menurut Hery Suhersono, (2011: 58-59) secara garis besar 

ditentukan oleh:  

2.1.1.1 Peralatan  

Alat yang digunakan mempengaruhi kualitas hasil dari bordiran tersebut. Untuk 

menghasilkan karya bordir yang berkualitas dibutuhkan alat yang sesuai dengan 

standar kualitas. 

2.1.1.2 Sumber Daya Manusia yang Profesional 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang penting dalam 

membuat bordir yang berkualitas. SDM itulah yang menentukan kualitas bordir. 

Hal itu dikarenakan SDM memiliki rasa untuk dapat menyesuaikan dengan selera 

pasar dan mode yang sedang berkembang saat itu serta saat yang akan datang. 

Untuk mendukungnya diperlukan tenaga yang professional dan ahli dibidangnya 

yang saling mendukung seperti seorang desainer bordir dan pembordir. Desainer 
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bordir dan pembordir yang professional, kreatif, dan inovatif dibutuhkan untuk 

menghasilkan seni bordir yang  berkualitas serta selalu disesuaikan dengan 

kemajuan dunia mode agar tidak monoton dan membosankan. Sekarang ini masih 

banyak pengusaha bordir yang memaksakan pembordirnya bekerja rangkap 

sebagai desainer bordir, Bahkan ada juga yang sebaliknya. Dengan cara ini pun 

dapat dihasilkan karya seni bordir, tetapi hasilnya tidak ideal atau tidak efisien. 

Pembordir jarang menguasai ilmu desain secara mendalam. Begitu pun desainer 

bordir yang merangkap sebagai pembordir akan terganggu imajinasi dan 

waktunya bila mengerjakan pekerjaan lain. Apalagi jika yang dikerjakan adalah 

produk massal yang membutuhkan kualitas, kreatifitas (nilai seni), dan kuantitas. 

Tentu saja besar atau kecil gangguan ini akan berpengaruh negatif bagi karya 

bordir yang dihasilkan. 

Untuk menghasilkan bordiran yang berkualitas, seorang pembordir harus 

mengetahui dan menguasai beberapa hal berikut ini: 

2.1.1.2.1 Kerapatan setikan  

Jika menggunakan mesin jahit, panjang pendek setikan diatur dengan gerakan 

tangan, sedangkan pada mesin bordir panjang pendek setikan diatur dengan 

gerakan kaki. Setikan yang baik adalah setikan yang rapi, rapat, tidak saling 

bertumpuk serta  tepat pada gambar motif. Setikan yang rapi dan tidak saling 

bertumpuk dapat dihasilkan apabila gerakan antara kaki dan tangan seirama, hal 

itu akan menghasilkan hiasan bordir yang bagus. 
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2.1.1.2.2 Susunan benang dan loncatan benang motif 

Susunan benang akan mempengaruhi hasil bordiran, sehingga tegangan benang 

atas harus lebih kendor sedikit daripada tegangan benang bawah. Dalam 

membordir perlu diperhatikan bentuk motifnya karena akan mempengaruhi arah 

loncatan benangnya. Loncatan benang yang arahnya sesuai dengan bentuk motif 

akan membuat bordiran menjadi bagus. Contoh untuk bentuk motif yang runcing 

atau bulat dapat dibordir dengan tusuk lompat serong, akan tetapi dalam 

mengerjakannya perlu diperhatikan bagian-bagian mana yang harus dikerjakan 

dengan tusuk lompat serong, jika motifnya bulat maka kalau sudah sampai di 

tengah harus dikerjakan dengan tusuk lompat lurus. Untuk motif yang tidak terlalu 

lebar dapat dibordir dengan tusuk lompat isi benang kor, sedangkan untuk motif 

yang tidak terlalu besar dapat dibordir dengan tusuk suji cair penuh, dan lain-lain. 

2.1.1.2.3 Penempatan dan penuangan teknik-teknik bordir 

Seorang pembordir harus dapat menyesuaikan dengan bahan yang akan dibordir, 

jika bahan atau medium yang hendak dibordir tipis / melangsai dapat dilekatkan 

kain vaselin dulu atau di bawah kain diberi kertas atau bahan yang tidak licin baru 

dibordir. Untuk membordir di atas kain jala dan beludru harus terlebih dahulu 

membuat gambar di atas kertas tembus terang, kemudian kertas tersebut dijahit 

diatas bahan secara perlahan-lahan untuk memudahkan kain saat dibordir. 

 

2.1.1.2.4 Terampil dalam mengkombinasikan warna 

Pengetahuan komposisi warna juga menentukan hasil karya sebuah hiasan bordir. 

Sebaiknya seorang pembordir mempunyai contoh hasil karya-karya sebelumnya 
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dengan memperhatikan warna bahan dan warna benangnya, hal tersebut bertujuan 

agar dapat dijadikan sebagai media pembanding. 

Pembordir juga sebaiknya dapat mengkombinasikan warna, bahan dan 

benang dengan serasi. Pada dasarnya semua bahan atau kain dapat dibordir baik 

yang polos maupun yang bermotif, tetapi konsumen lebih banyak menggunakan 

bahan yang polos. 

2.1.1.3 Teknik Pengerjaan yang Profesional 

Teknik pengerjaan yang professional akan menghasilkan hasil bordir 

yang berkualitas. Teknik pengerjaan bordir yang berkualitas tersebut harus sesuai 

dengan kualifikasi sebagai berikut : 

2.1.1.3.1 Hasil bordir yang diperoleh sesuai dengan standar teknik membordir. 

Artinya hasil bordir harus sesuai dalam penempatan dan penuangan teknik-teknik 

bordir (seperti, teknik uter, seret, tutup, garuk, krancang, dan lainnya) diatas kain 

(medium) yang dibordir.  

2.1.1.3.2 Desain motif bordir harus selalu Up to Date. 

Desain motif bordir up to date yang dimaksud selain harus menarik banyak orang, 

tetapi juga harus aktual, original, kreatif, dan inovatif. Dapat memperkenalkan 

sesuatu yang baru pada konsumen dan disesuaikan dengan kemajuan mode.  

2.1.1.3.3 Desain harus dinamis 

Secara keseluruhan desain motif bordir yang dibuat harus dinamis. Dinamis yang  

dimksud adalah seimbang dalam memadukan dan menyeserasikan warna pada 

desain motif bordir tersebut. Tidak hanya itu, memberikan kesan artistik juga 

menambah nilai dan kualitas hasil bordir itu sendiri. 
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2.1.1.3.4 Tusuk bordir tidak bertumpuk 

Tusuk bordir yang bagus hasilnya tidak saling bertumpuk sehingga tidak keliatan 

tebal, selain itu susunan benang pada motif bordir harus kencang, rapi, serta 

loncatan arah benang sesuai dengan bentuk desain motif bordir.                                                 

2.1.1.3.5 Hasil bordir  tidak berkerut 

Untuk hasil bordir yang bagus, tusukan benangnya tidak menghasilkan kerutan 

ataupun gelembung pada tepi bordiran/garis bordir. 

2.1.1.3.6 Ketepatan waktu  

Pembordir harus dapat menyelesaikan hasil bordirannya dengan tepat waktu dan 

tidak melakukan banyak kesalahan pada saat membordir. Waktu yang dihasilkan 

untuk pembordir yang baik harus relatif  cepat dan tepat. 

2.1.2 Kualitas bordir yang baik menurut Uchiyah Achmad (1997: 56) dalam 

jurnalnya yang berjudul Varia Teknika, ada beberapa unsur-unsur, diantaranya 

adalah:  

2.1.2.1 Desainnya logis  

Desainnya harus logis sesuai dengan fungsi dan bentuk benda itu serta harus 

selalu mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan mode yang berlaku. 

2.1.2.2 Komposisi warna 

Komposisi warna bordir yang digunakan harus serasi. Serasi dalam 

mengkombinasikan warna serta menarik dan indah untuk dilihat. 

2.1.2.3 Penyelesaian bordir. 

Mengenai penyelesaian bordir sebaiknya tidak terdapat loncatan benang yang 

lebih dari 1 (satu) cm panjangnya. Hal ini untuk menghindari terkenanya bordir 
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pada benda-benda lancip atau tajam, yang memudahkan bordir menjadi rusak. 

Selain itu pada bagian buruk dan bagian baik sebaiknya tidak terdapat juntaian 

benang bordir dan buhul-buhul benang. Hal ini karena akan mengurangi 

kenyamanan si pemakai dan memudahkan lepasnya sulaman pada bagian-bagian 

tertentu apabila buhul tersebut lepas/ rusak. 

2.1.2.4 Benang bordir tidak mudah putus. 

Benang sulam yang digunakan sebaiknya memiliki kekuatan yang cukup baik 

dalam arti tidak mudah putus, juga kilau benang yang cukup, warna benang tidak 

mudah luntur. Selain itu benang sulam (fancy yarn) sebaiknya memiliki twist 

yang rendah. 

2.1.3 Kualitas Bordir menurut Prawirosentono, (2002: 16) dalam skripsi Rahma 

Aditia (2012: 13-22) ditentukan oleh: 

2.1.3.1 Kualitas dari Bentuk Bordir  

  Dalam prinsip desain, keselarasan, keseimbangan dan kesatuan desain 

hiasan dengan benda yang akan dihias merupakan hal utama untuk 

dipertimbangkan dalam merancang desain pada suatu benda. Bentuk rancangan 

atau desain adalah penataan atau penyusunan berbagai garis, bentuk, warna, dan 

figur yang diciptakan agar mengandung nilai-nilai keindahan.    

Agar bentuk bordir berkualitas dan mempunyai nilai tambah, maka 

desainnya harus terus actual, orisinil, inovatif, dan kreatif berlandaskan 

perkembangan, situasi, dan kondisi imajinasi, yang tak lepas dari pengaruh 

bentuk-bentuk alam (tumbuhan, daun-daunan, bunga, buah-buahan, batu, kayu, 

kulit, awan, pelangi, bintang, bulan, matahari), bentuk figure (hewan dan 
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manusia), bentuk berbagai garis (geometris), dan bentuk khayalan tidak nyata 

(abstrak). Jadi ada empat bentuk dasar desain, yaitu bentuk alami, bentuk 

dekoratif, bentuk geometris, dan bentuk abstrak. 

Kualitas produk kerajinan bordir sangat dipengaruhi oleh bentuk 

rancangannya. Dengan daya kreativitas yang relatif tinggi, penerapan bordir 

bukan hanya untuk berbagai busana saja, tetapi juga untuk perlengkapan lain 

seperti pelengkap busana dan lenan rumah tangga. Bahkan kerajinan bordir juga 

sudah banyak diterapkan pada hiasan eksterior dan interior rumah, misalnya untuk 

tirai, bantalan kursi, penyekat ruangan dan hiasan dinding. Hal ini berarti bahwa 

bentuk aplikasi bordir yang menarik dan artistik lebih berkualitas dibandingkan 

dengan seni kerajinan bordir yang hanya dijahitkan pada kain saja. 

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pengembangan usaha kerajinan bordir, 

sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan kualitas adalah sumber daya 

manusia.  Oleh karena itu, untuk mendapatkan bentuk serta hasil bordir yang 

berkualitas diperlukan desainer bordir dan pembordir (tukang bordir) yang handal. 

Desainer adalah seseorang yang menciptakan suatu karya indah dengan susunan 

garis, warna, bentuk, serta tekstur, dengan maksud agar diperhatikan orang lain. 

Desainer Bordir yang professional, kreatif, dan inovatif akan membuahkan karya 

bordir yang berkualitas, sedangkan tukang bordir/pengrajin bordir harus bisa 

menterjemahkan apa yang di harapkan desainer,dan menguasai ilmu desain serta 

teknik-teknik membordir. (http://kualitasdankeindahanbordir.htm) diakses tanggal 

22 September 2011.   
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2.1.3.2 Kualitas dari Jenis Bahan Baku Bordir 

Kualitas suatu barang banyak dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan 

untuk membuat barang yang bersangkutan. Bahan baku merupakan faktor yang 

sangat penting dalam membuat bordir, karena kualitas bordir salah satunya akan 

tergantung pada bahannya. Bahan yang dimaksud adalah kain yang merupakan 

media pokok yang akan dibordir. Pemilihan kain tentu saja disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Menurut Ernawati dkk, (2008: 178), faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam memilih bahan adalah memilih bahan yang sesuai dengan desain, memilih 

bahan yang sesuai dengan pemakai, dan memilih bahan yang sesuai dengan 

kesempatan. 

Ada bermacam - macam jenis kain, diantaranya : 

2.1.3.2.1 Bahan katun 

Katun adalah suatu bahan yang memiliki konstruksi bahan yang selalu 

berubah-ubah dengan bemacam-macam berat dan tekstur. Katun ini berasal dari 

biji polong kapas yang memilki sifat kuat, tidak panas, kusut, mudah mengerut, 

dapat rusak oleh matahari, keringat dan lapuk. Tekstur dari bahan ini adalah 

gemersik dan kaku. Bahan katun ini cocok digunakan untuk busana musim panas, 

pakaian kerja, pakaian bayi, pakaian tidur dan pakaian santai. 

2.1.3.2.2 Bahan linen 

Linen merupakan bahan tekstil yang berasal dari serat alam, bahan ini 

berasal dari tanaman flak. Konstruksi linen  yaitu bobot tenunan bervariasi dari 

yang ringan sampai yang berat. Sifat bahan ini kuat, menyerap, menarik panas 
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badan, kusut, rusak karena lapuk, mengkerut dan mulur. Linen memiliki tekstur 

kasap/kasar dengan kilau alami. Bahan linen ini biasanya digunakan untuk busana 

musim panas, celana, blus, dress, dan lenan rumah tangga. 

2.1.3.2.3 Bahan sutra 

Bahan sutra berasal dari kepompong ulat sutra yang memiliki sifat kuat, 

menyerap, menarik panas badan, tidak mudah kusut, tidak lapuk karena ngengat 

dan kotoran tetapi lemah terhadap sinar matahari dan keringat. Tekstur dari bahan 

sutra ini adalah mengkilap, lembut, mewah, ringan dan halus. Sutra sangat cocok 

digunakan untuk gaun, blus, kemeja, pakaian tidur dan jas. 

2.1.3.2.4 Bahan poliester 

  Bahan poliester merupakan bahan yang terbuat dari serat buatan. Sifat dari 

poliester adalah kuat, daya resap air rendah, menahan panas badan, tidak mudah 

berkerut, mulur, lapuk, tidak luntur, mengumpulkan listrik statis. Tekstur bahan 

ini bervariasi. Pakaian olahraga, gaun, pakaian santai, pakaian anak-anak, pakaian 

kerja, pakaian dalam dan lenan rumah tangga dapat dijadikan menggunakan bahan 

poliester. 

 

 

 

 

Gambar .2.1. Berbagai jenis kain 

(Budiyono, dkk, 2008: 196) 
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2.1.3.3 Kualitas dari Proses Pembuatan Bordir 

Proses pembuatan suatu produk mempengaruhi mutu produk 

bersangkutan. Pentahapan proses produksi bertujuan agar barang yang dihasilkan 

berkualitas baik, sesuai ketentuan teknis. Jadi paling sedikit terdapat 2 hal, yaitu 

bila bahan baku yang digunakan bermutu baik, disertai dengan proses produksi 

yang baik pila, hasilnya adalah barang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, 

bahan baku dengan mutu dan kualitas yang baik tidak menjamin menghasilkan 

barang jadi yang baik. Sebab proses pembuatan pun akan mempengaruhi mutu 

barang yang dihasilkan. 

 Proses pembuatan bordir melalui beberapa tahapan. Mulai dari 

persiapan sampai dengan penyelesaian akhir. Menurut Hery Suhersono, (2005: 8) 

tahapan-tahapan pembuatan bordir adalah sebagai berikut : 

2.1.3.3.1  Menyediakan dan menyiapkan alat-alat (bahan-bahan) yang dibutuhkan 

untuk membordir. Perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan hiasan bordir 

ada tiga yaitu alat utama, alat penunjang, dan alat pelengkap.  

1) Alat utama  

Alat utama dalam membuat keterampilan bordir yaitu mesin. Mesin harus dalam 

keadaan baik, artinya dapat digunakan dengan layak dan memadai (tidak selalu 

harus yang bermerk). Hingga saat ini mesin yang digunakan untuk membordir ada 

tiga macam yaitu mesin jahit (umum), mesin bordir (khusus) dan mesin bordir 

komputer. 

a. Mesin jahit umum (manual) 
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 Mesin jahit manual, adalah mesin jahit yang sistem kerjanya masih digerakkan 

dengan kaki dan biasanya digunakan untuk menjahit. Berkembangnya jaman 

membuat mesin jahit tersebut dialihfungsikan untuk membordir. Jenis pekerjaan 

ini sebenarnya masih digolongkan manual, walau menggunakan alat bantu mesin. 

Sebab dalam penempatan teknik perpaduan benang di atas kain atau pada medium 

yang hendak kita bordir masih di dominasi oleh kemahiran dan keterampilan 

tangan. Pengerjaan secara manual lebih menonjolkan nilai artistik dan kualitasnya 

lebih bagus dibandingkan dengan pengerjaan menggunakan mesin bordir 

komputer. Cara penggunaaannya yaitu dengan cara melepas sepatu mesin, 

kemudian setelan diputar ke arah dark, sehingga gigi mesin akan turun. Jika 

menggunakan mesin jahit yang tidak ada setelannya, maka dapat menggunakan 

plat bordir. Kemudian memasang benang pada bagian atas mesin jahit. Kita dapat 

langsung membordir dengan menggunakan midangan yang telah dipasang kain 

berisi motif bordir, caranya yaitu menggerakkan tangan sembari memegang 

midangan dan menjalankan mesinnya, yaitu dengan cara menginjak pedal mesin 

atau menggenjot dengan kaki (manual) atau dengan menggunakan dinamo listrik. 

Jangan lupa untuk menggambar motifnya terlebih dahulu. Mesin tersebut awalnya 

digerakkan secara manual dengan menggerakkan pedal yang terdapat pada mesin 

menggunakan kaki, namun kecepatannya sangat rendah tergantung dengan 

seberapa cepat gerakan kaki pembordir. Namun, untuk mempercepat pengerjaan, 

kebanyakan pembordir menggunakan alat bantu dinamo untuk mempercepat 

pekerjaan. Pembordir  memerlukan konsentrasi tinggi untuk menjaga 
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keseimbangan antara tangan, kaki, dan mata. Mesin itu dapat ditemukan pada 

mesin jahit merk Butterfly, Singer, Pegasus dan lainnya.  

 

Gambar 2.2 . mesin jahit umum (manual) 

(Hery Suhersono, 2011: 22) 

 

b. Mesin Bordir (khusus) 

 Mesin bordir adalah mesin yang diciptakan khusus untuk membordir agar 

pembordir lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Pada mesin bordir 

berbeda cara penggunaannya dengan mesin jahit umum, kita tinggal 

menggunakannya tanpa harus melepas sepatu jahit maupun gigi mesin, panjang 

pendek setikan tidak diatur dengan gerakan tangan tetapi dengan kaki. 

Perbedaannya terdapat pada tusukan jarum yang lebih leluasa atau dapat bergerak 

baik ke arah depan maupun kearah samping, sedangkan untuk mesin jahit umum 

loncatana jarumnya hanya dapat bergerak satu arah saja yaitu depan dan belakang. 

Seluruh kinerja mesin bordir digerakkan oleh dinamo yang dialiri arus listrik. 

Dinamo tersebut menggerakkan suatu sistem pada badan mesin sehingga 

menggerakkan pedal yang berada pada lutut sebelah kanan pembordir semakin 

dalam pedal ditekan loncatan jarum akan semakin lebar. Keseimbangan antara 

pedal yang ada pada lutut dan kelincahan tangan sangat penting untuk 
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menghasilkan bordiran yang sesuai dengan keinginan. Bila penekanan pedal gas 

terlalu ditekan maka kedudukan jarum akan lebih cepat bergerak sehingga 

menghasilkan ikatan benang yang tipis, bila demikian pergerakan tangan harus 

lebih cepat, begitu pula sebaliknya.  Dengan adanya keleluasaan loncatan jarum 

maka tangan pembordir dapat menggerakkan kain yang telah dibentangkan 

dengan menggunakan pembidangan (ring) secara leluasa sesuai dengan tusukan 

yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. mesin bordir listrik 

(Hery Suhersono, 2011: 28) 

 

c. Mesin Bordir Komputer 

Mesin bordir jenis ini dikerjakan secara komputerisasi melalui proses 

pemrogaman (digitizing process) desain terlebih dahulu. Kelebihan dari mesin 

bordir komputer adalah kemampuannya yang dapat membuat produksi lebih 

banyak dengan cepat dan rapi dibandingkan dua mesin bordir sebelumnya. 

Pembordir akan lebih efektif dan efisien dalam pembuatan bordiran. Mesin bordir 

komputer memang menjadi angin segar bagi para pengrajin bordir untuk 
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meningkatkan produksinya. Namun dalam hal kualitas hasil dari mesin bordir 

komputer kurang optimal seperti rekatan benang kurang kencang sehingga mudah 

rusak dan tidak dapat menjangkau teknik yang rumit yang hanya dapat dikerjakan 

secara manual. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Mesin bordir komputer 

(Hery Suhersono, 2011: 23) 

2) Alat penunjang  

Alat penunjang adalah alat yang digunakan untuk menunjang pembuatan bordir. 

Alat penunjang yang perlu disediakan dalam membuat bordir adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan 

 Bahan yang dimaksud adalah kain. Kain yang digunakan dalam membuat 

bordir dapat terbuat dari bahan alami maupun sintetik, baik sintetik polos maupun 

bermotif. Biasanya untuk membordir digunakan kain sintetik polos. Jenis kain 

yang digunakan diantaranya adalah kain furing, mori, katun, birkolin, blacu, 

georgate, siffon, tissue, sutra, taffeta, beludru, jeans,tule dan yang lainnya.  
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Gambar 2.5 Kain 

Sumber : Hery Suhersono, (2011: 32) 

b. Benang 

 Benang bordir ada berbagai macam dan variasi, baik warna maupun 

jenisnya. Warna benang ada yang polos serta ada pula warna kombinasi dalam 

satu gulungan, sehingga kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

memilih benang sebaiknya dipilih benang yang tidak mudah putus karena akan 

mempengaruhi hasil bordiran.  

Beberapa jenis benang yang digunakan untuk menjahit dan menghias 

busana di antaranya yaitu : 

1. Benang jahit ialah benang yang digunakan untuk menjahit. Halus kasar 

benang ditentukan menurut nomor benang. Makin tinggi nomor benang makin 

halus benang tersebut. Misalnya benang jahit no 60 lebih halus dari benang no 50 

dan no 40. 

2. Benang mouline yaitu benang yang berlainan warna di sering/dipilin jadi satu 

sehingga benang mouline disebut juga benang pelangi. Benang ini digunakan 

untuk menghias pakaian atau kain.  

3. Benang yaspis yaitu benang yang dipilin dari dua benang yang belum dipilin 

sehingga bentuknya berupa satu benang bulat. Digunakan untuk menghias 

pakaian. 
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4. Benang logam yaitu benang yang terbuat dari logam berlapis plastik atau 

plastik berlapis logam. Bentuk benang berkilau, ada yang warna perak dan ada 

yang warna emas. Digunakan untuk menghias pakaian atau lenan rumah tangga 

dan juga digunakan sebagai bahan untuk tenunan seperti tenun songket. 

5. Benang sulam/suji yaitu benang yang digunakan untuk menyulam/menghias 

pakaian. Benang suji tersedia dalam aneka warna. Ada yang hanya satu warna dan 

ada juga yang palang atau warna bertingkat. 

6. Benang bordir yaitu benang yang digunakan untuk membordir atau 

menyulam dengan mesin. Benang ini mengkilat dan tersedia dalam aneka warna. 

 

Gambar 2.6 Macam-macam Benang 

Sumber: Hery Suhersono, (2011: 32) 

c. Midangan. 

 Midangan digunakan untuk meregangkan kain, agar permukaan kain menjadi 

rata dan licin, sehingga memudahkan pada saat membordir. Pembidangan/ring/ 

ram bordir berbentuk bulat melingkar seperti gelang rangkap dua digunakan 

sebagai perentang kain agar kain membentang dan tidak mengkerut agar 

menghasilkan bordiran yang bagus. Pembidangan ini dilengkapi dengan sekrup 

yang berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan atau mengecilkan dan 

membesarkan lingkaran. Pemidangan dapat terbuat dari kayu, plastik, ataupun 
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alumunium, dengan berbagai ukuran dari mulai yang kecil sampai yang besar. 

Sebelum digunakan sebaiknya pembidangan ditutup dengan kain selingkaran 

penuh dengan lilitan yang kuat tetapi perlu dijaga jangan sampai merubah bentuk 

ram bordir tersebut. Bila kain yang akan dibordir lebih kecil dari ram maka perlu 

disambung dulu dengan bahan atau kain yang lain, hal ini berguna untuk menjaga 

agar bentuk gambar motif bordir tetap bagus atau tidak berubah.  

 

Gambar 2.7. Midangan 

(Hery Suhersono, 2011: 30) 

 

d. Jarum mesin. 

Jarum mesin berfungsi untuk membentuk motif dengan menggunakan 

mesin. Besar kecilnya jarum akan mempengaruhi tebal tipisnya motif yang dibuat. 

Beberapa ukuran jarum dapat digunakan untuk dalam teknik bordir mulai jarum 

nomor 9 atau nomor 13. Jarum ukuran kecil digunakan agar dapat menghasilkan 

bordiran yang halus dan rapi. Jika memakai jarum ukuran nomor 13 atau 14 maka 

bekas setikannya akan terlihat jelas, disamping itu terkadang serat bahan akan ikut 

terambil. 

 

 

 

Gambar 2.8. Jarum mesin 

(Hery Suhersono, 2005: 18) 
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e. Sekoci mesin  

 Sekoci mesin bordir berbeda dengan mesin jahit biasa. Sekoci mesin 

bordir memiliki per kecil yang berfungsi untuk mengatur tarikan benang. Spol 

mesin bordir memiliki bentuk yang lebih tipis dibanding dengan spol mesin jahit 

biasa.  

 

 

 

Gambar  2.9. sekoci mesin jahit biasa 

(Budiyono,dkk, 2008: 190) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. spul mesin bordir 

(Budiyono,dkk, 2008: 190) 

 

f. Gunting. 

Dalam teknik bordir ada beberapa macam gunting yang dapat membantu 

dalam pembuatannya diantaranya adalah gunting kain, gunting kertas, gunting 

benang, gunting kecil kecil yang bagian ujungnya meruncing dan bagian 

tengahnya melengkung, fungsinya untuk membuat lubang pada kain atau bahan 

yang akan dibordir dengan teknik terawang. 
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Gambar 2.11. Gunting 

(Hery Suhersono, 2005: 17) 

g. Pendedel 

Pendedel atau cukit digunakan untuk melepas jahitan yang salah. Bentuknya 

seperti garpu tetapi hanya memiliki dua tusuk. Tusuk satu berbentuk runcing, 

tusuk satunya berbentuk tumpul. Disela-sela kedua tusuk itu terdapat lekungan 

yang runcing dan tajam guna memotong benang atau kain tertentu. Misalnya 

untuk memotong benang bertiras, atau melubangi tengahan kain, dll. 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Pendedel 

(Hery Suhersono, 2005: 20) 

h. Solder 

Solder digunakan untuk membuat lubang/krawangan/kerancang pada bordir. 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Solder 

(Hery Suhersono, 2005: 17) 
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i. Seterika listrik 

 Seterika  listrik digunakan untuk menyetrika hasil bordir yang sudah jadi dan 

kain yang hendak disulam agar hasil bordiran menjadi lebih rapi dan kain tidak 

kusut.  

 

 

 

Gambar 2.14. Setrika Listrik 

(Budiyono,dkk, 2008: 194) 

3) Alat pelengkap  

Alat  pelengkap dibutuhkan untuk menunjang kualitas bordir yang 

dihasilkan. Peningkatan kualitas hasil bordiran akan meningkatkan minat para 

konsumen. Bahan pelengkap tersebut diantaranya adalah: 

a. Alat tulis. 

alat tulis yang terdiri dari pensil. spidol, rapido dan pensil warna digunakan untuk 

membuat desain dan mempola motif ke atas kain sebelum kain dibordir. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Alat tulis 

(Hery Suhersono, 2004: 19) 
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b. Kertas 

Kertas disini adalah kertas yang digunakan untuk membuat motif bordir sebelum 

dipindah dan dijiplak diatas kain. Kertas yang dipakai adalah kertas yang tidak 

mudah sobek dan tahan lama. Biasanya kertas yang digunakan adalah kertas roti. 

.  

 

 

 

 

Gambar 2.16. kertas pola  

(Budiyono,dkk, 2008: 195) 

 

c. Kertas karbon. 

Kertas karbon berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan motif yang ingin 

dibordir dari kertas ke bahan yang akan dibordir, sehinngga motif atau desain 

yang dijiplak pada kertas dapat sama persis dengan motif.  

 

 

 

 

 

Gambarb 2.17. kertas karbon 

(Budiyono,dkk, 2008: 195) 
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d. Metlin/alat ukur 

Metlin digunakan untuk mengukur benda yang akan dibuat atau mengukur motif 

maupun jarak motif terutama motif-motif yang memerlukan ukuran / jarak yang 

sama. 

e. Jarum pentul 

Jarum pentul digunakan untuk merekatkan kertas motif pada karbon dan kain 

dengan tujuan agar pada proses penjiplakan motif hasilnya sesuai dengan motif 

pada kertas dan tidak berubah. Jarum tersebut tidak berlubang tetapi berkepala. 

Jarum pentul juga berfungsi untuk menahan kertas bermotif supaya tidak bergeser 

dari tempat yang telah ditentukan dan membantu penyelesaian benda yang 

dibordir. 

 

Gambar 2.18 Metlin dan jarum pentul 

Sumber : Hery suhersono, (2011: 32) 
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2.1.3.3.2  Menyiapkan dan membuat desain motif untuk diaplikasi bordir 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Membuat desain  

(Budiyono,dkk, 2008: 214) 

 

2.1.3.3.3 Memindahkan atau menjiplak desain motif pada medium (kain) yang 

hendak dibordir. 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Memindahkan motif 

(Budiyono,dkk, 2008: 216) 

 

2.1.3.3.4 Memasang kain yang sudah ada motifnya pada midangan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Memasang midangan 

(Budiyono,dkk, 2008: 216) 
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2.1.3.3.5 Memilih, menentukan, memasang benang pada mesin bordir 

Benang adalah susunan serat-serat yang teratur kearah memanjang dengan 

garis tengah dan jumlah antihan tertentu yang diperoleh dari suatu pengolahan 

yang disebut pemintalan (Latief, 2008: 12). Sebagai pedoman dalam pemakaian 

benang jahit, secara umum dapat dipedomani nomor yang ada pada bungkus 

benang tersebut Selain itu benang yang digunakan hendaklah disesuaikan dengan 

serat bahan, ketebalan bahan serta jenis setikan yang diinginkan.  

 

 

 

 

Gambar .2.22.  Benang untuk bordir   Gambar. 2.23. Pengaturan Benang 

(Hery Suhersono,2004:18)    (Budiyono,dkk, 2008: 217) 

 

2.1.3.3.6 Memeriksa dan menggerakkan mesin bordir yang hendak kita pakai 

untuk membordir 

 

 

   

 

 

       Pengaturan jarak lebarTusukkan 

  Injakan kaki untuk pengaturan kecepatan 

Gambar 2.24. Persiapan pengoperasian mesin bordir 

(Budiyono,dkk, 2008: 217) 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, peneliti 

mengemukakan  kualitas hasil bordir yang baik dan bagus meliputi: 

1. Desain bordir 

Desainnya harus logis, up to date, aktual, original, kreatif, dan inovatif sesuai 

dengan fungsi dan bentuk benda itu sendiri. Selain itu desain motif bordir harus 

seimbang dalam menyerasikan warna antara warna bahan dan benang.  

2. Susunan benang 

Susunan benang harus kencang dan rapi. Selain itu, pada tegangan benang atas 

harus lebih kendor sedikit daripada tegangan benang bawah.  

3. Loncatan benang motif 

Loncatan benang yang arahnya sesuai dengan bentuk motif akan membuat 

bordiran menjadi bagus. 

4. Kekuatan benang 

Benang bordir harus memiliki kekuatan yang baik/tidak mudah putus, memiliki 

twist yang rendah, serta mempunyai kilau benang yang tidak mudah luntur. 

5. Kerapatan setikan  

Setikan yang baik adalah setikan yang rapi, rapat, tidak saling bertumpuk serta  

tepat pada gambar motif.  

6. Penempatan dan penuangan teknik-teknik bordir 

Jika bahan yang hendak dibordir tipis / melangsai dapat dilekatkan kain vaselin 

dulu atau di bawah kain diberi kertas atau bahan yang tidak licin baru dibordir. 

7. kombinasi warna 

Pengetahuan komposisi warna juga menentukan hasil karya sebuah hiasan bordir. 
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8. Hasil Bordir Tidak berkerut 

Untuk hasil bordir yang bagus, tusukkan benangnya tidak menghasilkan kerutan 

ataupun gelembung pada tepi bordiran/garis bordir. 

9. Ketepatan waktu 

Waktu yang dihasilkan untuk pembordir yang baik harus relatif  cepat dan tepat. 

 

2.2 Teknik Bordir  

2.2.1 Teknik Dasar Bordir  

 Menurut  Jumanta (2005: 11) beberapa jenis teknik dalam membuat bordir 

menggunakan mesin jahit  atau sering disebut dengan teknik dasar bordir adalah 

sebagai berikut: 

2.2.1.1 Tusuk Suji Cair 

Tusuk suji cair ada tiga macam diantaranya adalah : 

2.2.1.1.1 Tusuk Suji Cair Kosong 

Tusuk ini merupakan tusuk yang sederhana dalam membordir dengan mesin, 

karena cara mengerjakannya sederhana yaitu seperti menjahit.  

 

Gambar 2.25. Tusuk Suji Cair Kosong 

(Jumanta, 2005: 11) 
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Besar kecilnya setikan dalam membordir dengan suji cair ini tergantung dari 

kelincahan tangan dalam menggerakan ram. Motif dan benang yang digunakan 

dapat bervariasi sesuai dengan benda yang dibuat. Tusuk suji cair ini dibuat 

dengan hanya mengikuti garis-garis motif. 

2.2.1.1.2 Tusuk Suji  ½  isi 

Cara membuat suji ½ isi sama dengan cara membuat suji cair kosong tetapi 

setelah motif disetik keliling menurut garis motif kemudian diisi dengan suji cair 

tidak penuh. 

 

Gambar 2.26 Tusuk Suji ½ Isi 

(Jumanta, 2005: 11) 

2.2.1.1 Tusuk Suji Cair Penuh 

Cara mengerjakan tusuk suji cair penuh ini sama dengan cara mengerjakan suji 

cair gantung tetapi motif hiasannya diisi penuh dan padat sampai kain pada motif 

tertutup semua. 

 

Gambar 2.27. Tusuk Suji Cair Penuh 

(Jumanta, 2005: 11) 
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Oleh karena itu motif hiasannya dipilih motif yang tidak terlalu besar, sebab bila 

terlalu besar akan memberikan kesan kurang bagus. 

2.2.1.2 Tusuk Lompat 

2.2.1.2.1 Tusuk Lompat Pendek 

Untuk membuat tusuk lompat ini membutuhkan keseimbangan gerak tangan 

dalam menggunakan ram agar memberikan hasil yang bagus. Bordir dengan tusuk 

lompat dapat menghasilkan lompat pendek, lompat panjang, lompat serong, dan 

variasi diantaranya. Panjang pendeknya lompatan tergantung dari gerak tangan 

dalam menggerakkan pamidangan. Untuk lompat pendek besarnya lompatan 

antara 1-2 mm. 

 

Gambar 2.28. Tusuk Lompat Pendek 

(Jumanta, 2005: 11) 

 

2.2.1.2.2 Tusuk Lompat Panjang 

Tusuk ini juga disebut tusuk lompat di antara dua setikan. Pada dasarnya tusuk ini 

sama dengan tusuk lompat pendek, perbedaannya hanya terletak pada jarak 

lompatan yang agak lebar dan dibatasi oleh dua setikan. Besar lompatan 3-4 mm. 
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Gambar 2.29. Tusuk Lompat Panjang 

(Jumanta, 2005: 11) 

2.2.1.2.3 Tusuk Lompat Serong 

Tusuk ini sama dengan tusuk lompat pendek / panjang di atas hanya arah 

tusuknya serong. Tusuk lompat serong adalah tusuk lompat panjang yang dibuat 

dengan arah serong. Biasanya tusuk lompat serong ini motifnya diisi dengan tusuk 

biasa, sehingga akan dihasilkan hiasan yang bentuknya bagus. 

 

Gambar 2.30 Tusuk Lompat Serong 

(Jumanta, 2005: 12) 

 

Dalam mendesain motif tusuk lompat serong bisa memilih motif dengan bentuk 

yang runcing maupun bentuk bulat, akan tetapi dalam mengerjakannya perlu 
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diperhatikan bagian-bagian yang mana yang harus dikerjakan dengan lompat 

serong, karena apabila kita memilih motif yang berbentuk bulat tentu saja kalu 

sudah sampai di tengah harus dikerjakan dengan lompat lurus. Jadi dalam 

mengerjakan tusuk ini harus diperhatikan baik-baik, kalau motif hiasan berbentuk 

bunga, tentu saja batangnya tidak dibuat serong melainkan lompat biasa. 

2.2.1.2.4 Tusuk Lompat Berhimpit 

Tusuk ini merupakan variasi dari tusuk lompat. Pada dasarnya tusuk ini sama 

dengan tusuk lompat biasa, namun tusuknya dibuat saling berhimpit. Pemilihan 

benangnya bisa bertingkat atau sewarna, tergantung bentuk motif. Jadi untuk 

motif ini mungkin saja setiap bunga atau daun terdiri dari beberapa tusuk lompat 

yang berhimpitan. 

 

Gambar 2.31. Tusuk Lompat Berhimpit 

(Jumanta, 2005: 12) 

 

2.2.1.2.5 Tusuk Lompat Isi Benang Kord 

Tusuk lompat isi benang kord adalah hiasan yang dibuat dengan diisi benang 

kord/ benang besar benang kasur yang diatasnya dibuat tusuk lompat halus. 

Ciri dari tusuk lompat ini adalah bentuknya seperti motif hiasan timbul. Benang 

kord nya tidak boleh kelihatan.Untuk motif hiasan ini dipilih oleh motif-motif 

yang tidak terlalu lebar, karenakalau lebar akan kesulitan di dalam membuat tusuk 

lompatnya. Di dalam membuat hiasan ini bisa digunakan/dipilih benang yang 
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polos maupun benang kombinasi (obar-abir). Bordir ini sebenarnya hampir sama 

kelihatannya dengan tusuk lompat panjang/besar, hanya saja hasilnya agak terlihat 

timbul. 

 

Gambar 2.32. Tusuk Lompat Isi Benang Kord 

(Jumanta, 2005: 13) 

 

2.2.1.3 Tusuk Granit/Uter/Pasir 

Granit adalah salah satu teknik membordir yang dikerjakan dengan mengatur 

langkah jarum, dengan cara diputar, tetapi gerakan tangan pada waktu membuat 

putaran diusahakan agar sama besar bulatannya. 

 

Gambar 2.33. Uter 

(Jumanta, 2005: 13) 
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2.2.2 Teknik Bordir  

 Menurut Hery Suhersono untuk menghasilkan kualitas bordir yang 

bermutu, harus didukung oleh keterampilan teknik yang baik. Teknik yang dapat 

dikuasai dalam membordir adalah:  

2.2.2.1 Tutupan 

Teknik tutupan berfungsi untuk menutup bagian outline dengan kerapatan yang 

penuh dan ketebalan yang bervariasi. 

 

Gambar 2.34. Teknik Tutupan 

(Hery Suhersono, 2011: 23) 

  

2.2.2.2 Seret 

Teknik seret merupakan teknik yang paling dasar dalam membordir. Teknik ini 

dikerjakan tanpa menekan pedal yang ada di lutut sehingga loncatan jarum hanya 

kesatu arah yaitu ke depan. 

 

Gambar 2.35. Teknik Seret 

(Hery Suhersono, 2011: 23) 
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2.2.2.3 Belah kopi 

Teknik ini merupakan teknik bordir tutupan yang membentuk lingkaran dengan 

ujung yang menyatu. Pada bagian tengahnya diisi penuh dengan teknik blok. 

 

Gambar 2.36. Teknik Belah Kopi 

(Hery Suhersono, 2011: 23) 
 

2.2.2.4 Pew 

Teknik pew ini merupakan teknik tutupan yang ketebalannya divariasikan, 

sehingga terlihat ada yang tipis dan ada yang tebal. 

 

Gambar 2.37. Teknik Pew 

(Hery Suhersono, 2011: 23) 

2.2.2.5 Semprot 

Teknik ini adalah teknik seret yang dirapatkan, sehingga terjadi penumpukan pada 

suatu bidang dengan warna tertentu. Teknik semprot ini dapat dijadikan teknik 

untuk membuat gradasi. 

 
Gambar 2.38. Teknik Semprot 

(Hery Suhersono, 2011: 24) 
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2.2.2.6 Cakruk/ Garas 

Teknik ini merupakan teknik tutupan dengan kelebaran loncatan benang yang 

konstan dan dibuat sejajar sehingga tampak seperti garis patah-patah sejajar. 

 

Gambar 2.39. Teknik cakruk 

(Hery Suhersono, 2011: 24) 

2.2.2.7  Uter teratur 

Teknik ini berfungsi untuk mengisi bidang yang kosong. Caranya adalah dengan 

memutarkan pembidangan (ring) dengan tangan secara teratur dan terarah tanpa 

menekan pedal lutut. 

 

Gambar 2.40. Teknik Uter teratur 

(Hery Suhersono, 2011: 24) 

2.2.2.8 Uter bebas  

Uter bebas adalah teknik uter teratur yang pergerakan tangannya lebih bebas ke 

segala arah. Teknik ini berfungsi untuk menutupi bidang yang kosong. 

 
Gambar 2.41. Teknik Uter Bebas 

(Hery Suhersono, 2011: 25) 
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2.2.2.9 Gacruk/garuk penuh/blok 

Gacruk adalah teknik pengeblokan bidang secara penuh. Berbeda dengan teknik 

seret, teknik gacruk ini dalam membordir, lutut kaki kanan menekan pedal ke 

kanan atau ke luar sambil tangan menggerakkan pembidangan (ring) kekanan dan 

kekiri sehingga loncatan jarum lebih bebas tapi terarah dan dilakukan sampai 

menutupi bidang. 

 

Gambar 2.42. Teknik Gacruk 

(Hery Suhersono, 2011: 25) 

 

2.2.2.10 Bulu kusut 

Bulu kusut adalah teknik tutupan besar yang bertumpuk dubentuk semacam daun 

kemudian tengahnya dibelah oleh silet dan digosok dengan sikat halus. 

 

Gambar 2.43. Teknik Bulu Kusut 

(Hery Suhersono, 2011: 23) 

 

2.2.2.11 Krancang atau terawang 

Adalah teknik tutupan kecil yang dibentuk berbagai rupa seperti melati, laba-laba, 

bata, batu, petak besar atau kecil, sarang tawon, bentuk bulat, ukel, menyerupai 
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sisik, bahkan dibentuk bebas dan lain-lain. Biasanya untuk variasi berbagai motif 

dan kadang dilubangi dengan cara disolder atau digunting. 

Contoh-contoh teknik tutupan kecil/krawang diantaranya: 

 

Gambar 2.44. Krancang Bata dan Krancang melati  

(Hery Suhersono, 2011: 26) 

 

 

Gambar 2.45. Krancang laba-laba, krancang petak dan rancang sarang tawon  

(Hery Suhersono, 2011: 26-27) 
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Gambar 2.46. Krancang bulat, krancang batu, dan krancang sisik 

(Hery Suhersono, 2011: 27) 

 

Gambar 2.47. Krancang ukel, krancang bebas, dan krancang kotak kecil 

(Hery Suhersono, 2011: 27) 
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2.3 Merancang dan Menerapkan Motif (gambar) 

Membuat  motif merupakan pekerjaan menyusun, merangkai, memadukan 

bentuk-bentuk dasar motif  dengan sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah 

bentuk gambar atau motif baru yang indah, serasi, bernilai seni dan original yang 

tidak terlepas dari kaidah umum dan kaidah khusus (Hery Suhersono,2004:19). 

2.3.1 Kaidah umum  

Yaitu syarat-syarat yang harus dimengerti, diketahui, dipahami, dikuasai 

dan dilakukan sebelum mencipta gambar atau motif, kaidah umum tersebut 

diantaranya adalah: 

2.3.1.1 Mengetahui alat apa yang digunakan dan fungsi alat tersebut dalam 

pembuatan motif. 

Sebelum membuat gambar, maka kita harus mengetahui alat apa yang akan 

digunakan, bagaimana fungsinya dan teknik apa yang akan digunakan dalam 

pembuatan gambar tersebut. Seperti pensil, drawing pen, pensil warna, 

penghapus, kertas dan lainnya. 

2.3.1.2 Harus mengetahui, memahami dan merencanakan gambar atau motif 

secara teknis dan sistematis. 

Perencanaan sebuah gambar penting dalam pembuatan desain terutama yang 

berkenaan dengan teknis dan sistematis, karena dengan perencanaan akan 

menentukan hasil jadi gambar tersebut. Dalam perencanaannya meliputi, cara 

membentuk, menambah aksen dan isi, mewarnai dan lain-lain. Perencanaan itu 

akan meminimalisir terjadinya kesalahan ketika menggambar. 
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2.3.1.3 Harus melakukan berbagai latihan menggambar motif. 

Semakin banyak berlatih, kemampuan menggambar pembordir akan terlatih. 

Mengeksplorasi motif lain selain dari yang sudah ada sangat perlu agar gambar 

motif yang dibuat tidak monoton. 

 

2.3.2 Kaidah khusus  

Yaitu syarat-syarat khusus yang harus dimengerti, diketahui, dipahami, dikuasai, 

dan dilakukan pada saat membuat dan mencipta gambar atau motif. Kaidah-

kaidah khusus lebih bersifat estetis, diantaranya seperti : 

2.3.2.1 Proporsi  

Adalah keserasian perbandingan ukuran antara kondisi luas atau sempitnya 

ruang gambar dengan besar kecilnya bentuk gambar atau motif yang hendak 

diaplikasikan pada medium gambar. 

Contoh:  sebuah taplak meja yang berbentuk lingkaran dengan diamater 30cm, 

maka yang dilakukan adalah membuat gambar contoh objek berdiameter 30cm 

berbentuk ½ lingkaran, kemudian pindahkan gambar tersebut ke atas kertas 

minyak sebanyak dua kali sehingga lingkaran sempurna dan motif lingkaran inilah 

yang dikarbonkan ke atas kain. 

2.3.2.2 Komposisi  

Adalah kesesuaian susunan dari berbagai ukuran, macam dan bentuk dasar 

motif sehingga tercipta bentuk atau gambar (motif) yang tertata serasi, indah dan 

mempunyai nilai seni. 
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2.3.2.3 Nilai seni atau estetika 

Adalah nilai-nilai yang mengandung keindahan (relatif) dengan  dukungan 

berbagai aspek dari proporsi dan komposisi (estetik) yang terpancar pada sebuah 

karya seni yang telah tercipta dan tertata sedemikian rupa. 

 

2.4 Motif  Dasar Desain Bordir 

Motif dasar desain bordir dibuat agar bordir tersebut mempunyai nilai 

tambah karena lebih menawan dan memikat, desain harus dibuat dengan 

menggunakan berbagai variasi dan kreasi berlandaskan perkembangan situasi dan 

kondisi imajinasi. Ada  4 motif  dasar desain bordir, yaitu bentuk alami, dekoratif, 

geometris dan abstrak (Hery suhersono, 2004: 11). 

 

2.4.1 Bentuk Alami (natural forms) 

Desain ini sangat dipengaruhi oleh bentuk alam dan benda atau bentuk yang 

bersifat dan berwujud dari alam yang penggambarannya serupa dengan objek 

alam dan benda, seperti daun, bunga, buah, batu, kayu, kulit, awan, pelangi, 

bintang, bulan, matahari dan sebagainya. 

 

Gambar 2.48. Bentuk Alami (natural forms) 

(Hery Suhersono, 2011: 49) 
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2.4.2 Bentuk Dekoratif (decorative forms) 

Bentuk desain ini berwujud dari alam yang ditransformasikan ke dalam 

bentuk dekoratif dengan stilasi atau gubahan menjadi mode dan khayalan. 

Biasanya didukung oleh berbagai variasi serta susunan nuansa warna yang indah 

dan serasi. 

 

Gambar 2.49. Bentuk Dekoratif (decorative forms) 

(Hery Suhersono, 2011: 50) 

 

2.4.3 Bentuk Geometris (geometris forms) 

Bentuk desain geometris dibuat berdasarkan elemen geometris. Dapat berupa 

persegi panjang, lingkaran, oval, kotak, segitiga, berbagai macam garis dan lain 

sebagainya. 

 

Gambar 2.50. Bentuk Geometris (geometric forms) 

(Hery Suhersono, 2011: 50) 
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2.4.4 Bentuk Abstrak (abstract forms) 

Bentuk abstrak adalah bentuk imajinasi bebas yang terealisasikan dari suatu 

bentuk yang tidak lazim atau perwujudan bentuk yang tidak ada kesamaan dari 

berbagai objek, baik itu objek alami ataupun objek buatan manusia. Dengan kata 

lain, bentuk abstrak adalah sebuah esain bentuk yang tidak berbentuk atau tidak 

nyata. 

 

Gambar 2.51. Bentuk Abstrak (abstract forms) 

(Hery Suhersono, 2011: 50) 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuhdalam melakukan 

penelitian (Sudjana, 2002:1). Hal yang akan dibahas dalam penelitian ini antara 

lain, adalah, objek penelitian, jenis penelitian, variable penelitian, langkah-

langkah eksperimen, desain eksperimen, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data.  

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Adapun yang 

dibahas adalah eksperimen tentang perbandingan kualitas bordir yang dibuat 

menggunakan dua mesin yang berbeda, yaitu mesin jahit umum (manual) dan 

mesin bordir (khusus). Untuk mesein jahit umum ada tiga motif berbeda,  yaitu 

motif 1, motif 2, motif 3, dan dengan mesin bordir juga tiga motif berbeda, yaitu 

motif 1, motif 2, motif 3. Ketiga motif tersebut dibuat dari bahan katun yang sama 

jenisnya yaitu katun paris. 

3.2 Variabel penelitian 

 Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik  perhatian  

suatu penelitian (Suharsimi, 2002: 96). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel 

yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. 

3.2.1 Variabel bebas/variabel independen (X) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 
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bebas yang dimaksud adalah mesin yang digunakan untuk membuat bordir, yaitu 

mesin jahit umum (X1) dan mesin bordir (X2). 

3.2.2 Variabel terikat /variabel dependen (Y) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yaitu 

kualitas bordir (Y). Kualitas bordir tersebut dikerjakan menggunakan dua mesin 

yang berbeda yaitu mesin jahit umum dan mesin bordir. 

3.2.3 Variabel kontrol 

 Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh 

variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) tidak 

dipengaruhi oleh faktor yang tidak teliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh 

peneliti, bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. 

Dalam hal ini variabel kontol yang dimaksud yaitu: 

3.2.3.1 Bahan  

 Bahan yang dimaksud adalah bahan yang digunakan untuk membordir, 

yaitu kain katun jenis paris. 

Dalam hal ini, kain yang akan dibordir menggunakan mesin jahit umum sama 

dengan kain yang akan dibordir menggunakan mesin bordir. 

3.2.3.2 Mesin  

 Mesin yang digunakan untuk membordir jenisnya memang berbeda, 

satunya jenis mesin jahit umum (manual) dan satunya jenis mesin bordir (khusus). 

Namun kedua alat tersebut dalam kondisi yang relative sama baiknya, tidak 

sedang dalam tahap rusak, dan sering digunakan dan dirawat oleh penggunanya, 
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sehingga kedua mesin tersebut layak digunakan untuk membordir dalam 

penelitian ini. 

3.2.3.3 Tenaga bordir  

 Tenaga bordir atau yang sering disebut pengrajin bordir dalam penelitian ini 

ada dua orang. Mereka mempunyai keahlian dan kepandaian yang sama dalam hal 

membordir. Mereka menguasai semua teknik dalam membordir, mulai dari teknik 

tutupan, seret, uter, semprot, cakruk, hingga krancang. Pengalaman mereka sudah 

banyak , kostumer pun banyak yang mengakui hasil bordirannya rapi dan bagus 

sehingga keterampilan mereka dalam membordir tidak dapat diragukan lagi.  

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Suharsimi populasi penelitian adalah keseluruhan subyek 

penelitian (Suharsimi, 2002: 115), sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 80). Populasi bukan hanya orang tetapi 

juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik 

atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

 Dalam penelitian ini populasinya adalah kualitas bordir yang dibordir 

menggunakan dua alat yang berbeda, yaitu menggunakan mesin jahit umum dan 

mesin bordir. 
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3.3.2 Sampel Peneltian 

 Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008: 21). Sampel dalam penelitian ini 

adalah hasil bordir dalam bentuk fragmen yang dibordir menggunakan mesin jahit 

umum dan mesin bordir. Masing-masing mesin akan membordir 3 macam motif 

yang berbeda, 3 motif berbeda yang dibordir menggunakan  mesin jahit umum, 

dan 3 motif berbeda yang dibordir menggunakan  mesin bordir. Sehingga sampel 

yang dihasilkan dalam penelitian ini ada 6 macam fragmen. 

 

3.4 Langkah- langkah Penelitian Eksperimen 

3.4.1 Membuat motif bordir 

 Motif bordir yang dibordir menggunakan mesin jahit umum(manual), terdiri 

dari 3 macam motif diantaranya yaitu:  

MMJ1: Motif Mesin Jahit 1 

MMJ2: Motif Mesin Jahit 2  

MMJ3: Motif Mesin Jahit 3 

Selanjutnya, membuat motif bordir yang dibordir menggunakan mesin bordir 

(khusus), yaitu 

MMB1: Motif Mesin Bordir 1 

MMB2: Motif Mesin Bordir 2  

MMB3: Motif Mesin Bordir 3 

3.4.2 Mengumpulkan data 

 Data berupa nilai yang diperoleh dari para panelis yaitu tiga orang panelis 
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yang ahli dibidang bordir. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman penilian 

yang telah disediakan oleh peneliti. 

3.4.3 Mentabulasi data 

3.4.4 Menganalisis data 

3.4.5 Menyajikan hasil penelitian 

 

3.5 Metode pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan 

untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode  uji organoleptik.  

 Metode uji organoleptik adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan 

cara mengadakan pengamatan fisik terhadap benda-benda yang diuji. Uji 

organoleptik merupakan uji yang digunakan untuk mengungkapkan, 

menerangkan, menganalisis dan menafsirkan indera penglihatan, penciuman, 

perasa, dan peraba ketika menangkap karakteristik suatu produk (Sugiyono, 2008: 

45). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan sampel pada para panelis yang 

ditunjuk untuk menilai tentang kualitas hasil bordir yang dibordir menggunakan 

dua mesin yang berbeda, yaitu mesin jahit umum dan mesin bordir dengan skor 

sebagai berikut: 

3.5.1 Nilai 4 unuk hasil bordir yang baik sekali 

3.5.2 Nilai 3 untuk hasil bordir yang baik 

3.5.3 Nilai 2 untuk hasil bordir yang cukup baik 
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3.5.4 Nilai 1 untuk hasil bordir yang kurang baik 

 Pengujian dalam penelitian ini untuk menguji kualitas bordir yang meliputi, 

desain bordir, susunan benang, loncatatan benang, benang bordir tidak mudah 

putus. kerapatan setikan, penempatan dan penuangan teknik bordir, kombinasikan 

warna, hasil bordir yang diperoleh sesuai dengan standar teknik membordir, dan  

hasil bordir  tidak berkerut 

 Dalam penelitian ini melibatkan tiga orang pakar (ahli bordir) yang mengerti 

dan memahami kualitas bordir  untuk ditunjuk sebagai panelis kemudian 

memberikan penilaian pada hasil bordir yang telah dibuat berdasarkan uji 

organoleptik. 

 

3.6 Validitas Instrumen 

 Suatu alat instrumen dikatakan valid atau sah apabila mempunyai validitas 

yang tinggi, sebaliknya suatu instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah (Suharsimi, 2002: 160).  Menurut Sugiyono, hasil penelitian 

yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2008: 121).  Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur  apa yang seharusnya 

diukur. Didalam penelitian ini menggunakan uji validitas isi (Content Validity) 

yaitu dengan  cara mengkonsultasikan alat pedoman observasi kepada para pakar 

bordir diantaranya dosen-dosen bordir dan pengrajin bordir. 
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3.7 Metode Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah teknik 

analisis yang digunakan untuk mencari pembanding dua variable sehingga 

penelitian ini menggunakan Uji t (t-test). Uji t digunakan untuk menguji 2 

variabel dengan rumus :  

t = 
�����
� �
���

�
��

�      

dimana  s = �	
�������	
������

��
���  

Dengan : 

( ) ( )

2

11

21

2

22

2

112

−+

−+−
=

nn

snsn
s  

Keterangan : 

1x  : rata-rata nilai kelompok eksperimen 

2x   : rata-rata nilai kelompok kontrol 

1n   : jumlah anggota kelompok eksperimen 

2n  : jumlah anggota kelompok control 

2

1s   : varians kelompok eksperimen 

2

2s   : varians kelompok kontrol 

2
s   : Varians gabungan 

S  : simpangan baku (Sudjana, 2002:243). 
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3.8 Lokasi Penelitian  

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di jalan Pekunden 

Selatan No.1151 RT.002/RW.002 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang 

Tengah. Alasan dipilih tempat bordir tersebut adalah hasil bordirannya yang 

terkenal bagus dan sudah berpengalaman sehingga mempunyai banyak pelanggan. 

Selain itu, tempat bordir yang dikelola oleh Ibu Anik Suryani itu tidak hanya 

menerima bordiran logo dan nama seperti yang ada pada pengrajin-pengrajin 

bordir disekitar wilayah itu, namun juga menerima bordiran pada lenan rumah 

tangga hingga pada busana seperti kemeja, kaos hingga kebaya. Ibu Anik beserta 

tujuh karyawannya menguasai berbagai macam teknik bordir. Hal itulah yang 

mengakibatkan tempat usaha Ibu Anik laku keras hingga disaat tertentu pada hari 

raya misalnya, Ibu Anik bisa menerima sepuluh bordiran kebaya per harinya. 

Tempat bordir yang dimiliki Ibu Anik Suryani itu dikenal dengan sebutan “Tasik 

Bordir” sudah berdiri sejak puluhan tahun silam, sehingga tidak diragukan lagi 

kemahirannya. Atas dasar itulah peneliti memilih “Tasik Bordir” sebagai tempat 

penelitian. 

3.9  Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati secara  spesifik (Sugiyono, 2008: 84). 

Instrumen yang baik hendaknya diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga layak 

untuk digunakan. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket yang berisi daftar 

pertanyaan, dan sebelum membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dibuat kisi-

kisi pertanyaan sesuai dengan landasan teorinya. 
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Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Sub Variabel Indikator No.Soal 

1.kualitas 

membordir 

 

1.Desain 

bordir 

• Kemampuan membuat motif baru 

untuk dapat mengenalkan kepada 

konsumen 

• seimbang dalam memadukan dan 

menyeserasikan warna pada desain 

motif bordir 

• Desain  bordir harus up to date, aktual, 

original, kreatif, dan inovatif 

 

2.Susunan Benang • Susunan benang kencang dan rapi 

• Tegangan benang atas harus lebih 

kendor sedikit daripada tegangan 

benang bawah 

 

3.Loncatatan benang • Arah loncatan benang harus sesuai 

dengan bentuk motif. 

 

4.Benang bordir tidak 

mudah putus. 
• Benang bordir harus memiliki kekuatan 

yang cukup baik dalam arti tidak 

mudah putus 

• kilau benang yang cukup 

• warna benang tidak mudah luntur. 

• benang  bordir sebaiknya memiliki 

twist yang rendah. 

 

5.Kerapatan setikan • Setikan yang rapid an rapat 

• Setikan tidak saling bertumpuk 

• Setikan tepat pada bentuk motif 

 

6.Penempatan dan 

penuangan teknik 

bordir 

• Teknik membordir pada kain tipis harus 

dengan didasari oleh kain keras/viselin 

• Menggunakan tusuk bordir yang tepat 

menyesuaikan motifnya 

 

 

7. Kombinasi warna • Pandai dalam mencampurkan warna 

bahan dan benang dengan serasi 

 

8.Hasil bordir yang 

diperoleh sesuai 

dengan standar 

teknik membordir. 

• hasil bordir harus sesuai dalam 

penempatan dan penuangan teknik-

teknik bordir 

 

9.Hasil bordir  tidak 

berkerut 
• tusukan benangnya tidak menghasilkan 

kerutan ataupun gelembung pada tepi 

bordiran/garis bordir. 
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 10 Ketepatan waktu • Waktu yang dihasilkan untuk 

pembordir yang baik harus relatif  cepat 

dan tepat. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas hasil bordir 

yang menggunakan mesin jahit umum dengan yang menggunakan mesin bordir, 

serta untuk mengetahui manakah yang lebih baik proses pengerjaannya antara 

yang menggunakan mesin jahit umum dengan mesin bordir. Penelitian ini 

dilaksanakan di rumah bordir “Tasik Bordir” milik Ibu Anik Suryani yang 

bertempat di jalan Pekunden Selatan No.1151 RT.002/RW.002 Kelurahan 

Pekunden Kecamatan Semarang Tengah. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Penilaian Bordir pada Motif Mesin Jahit Umum (MMJ) 

Hasil penilaian diperoleh dari data yang diambil terhadap 9 indikator 

bordir yang terdiri dari desain bordir, susunan benang, loncatan benang, benang 

bordir tidak mudah putus, kerapian, kerapatan setikan, penampatan dan 

penuangan teknik bordir, kombinasi warna, hasil bordir sesuai dengan standar 

teknik membordir serta indikator hasil bordir tidak berkerut.  Hasil penilaian 

kualitas bordir dilakukan oleh 3 panelis yang menilai kualitas bordir 1 yaitu Motif 

Mesin Jahit 1 dengan Motif Mesin Bordir 1 (MMJ1 dengan MMB1), bordir 2 

(MMJ2 dengan MMB2), dan bordir 3 (MMJ3 dengan MMB4). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Diskripsi hasil penilaian Kualitas Bordir pada Motif Mesin Jahit 

(MMJ) 

N Maksimal Minimal Rata-rata Standar Deviasi 

9 3,33 2,33 2,75 0,341 

Sumber : Data penelitian 2012 

Berdasarkan hasil penelitian yang didistribusikan pada tabel 4.1 di atas 

menunjukkan bahwa dari 9 indikator yang dinilai pada hasil bordir dengan Mesin 

Jahit Umum (MMJ) rata-rata skornya 2,76, dengan skor maksimum sebesar 3,33, 

skor minimum 2,33 dan standar deviasi sebesar 0,341.  

Hasil penilaian bodir dari masing-masing indikator tersebut diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2.Deskripsi Persentase hasil penilaian masing-masing indikator MMJ 

Skor Kategori F % 

4 Sangat Benar 0 0.00% 

3 Benar 2 22.22% 

2 Cukup benar 7 77.78% 

1 Kurang benar 0 0,00% 

Total 9 100% 

Sumber : Data penelitian 2012 

Berdasarkan hasil penilaian motif mesin jahit (MMJ) diperoleh hasil 

bahwa dari 9 indikator yang dinilai dalam kategori cukup benar, sebanyak 7 

indikator atau sama dengan 77,78%, indiaktor yang termasuk dalam kategori 

cukup benar tersebut adalah indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8 dan 9,  sebanyak 2 indikator 

atau sama dengan 22,22% yaitu pada indikator nomor 3 dan 4 tentang loncatan 



 

benang dan benang bordir tidak mudah putus.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam gambar diagram berikut

 Gambar 4.1. Diagram Batang Hasil penilaian Motif Mesin Jahit Umum (MMJ)

Sumber : Data penelitian 2012

4.2.2 Hasil Penilaian Bordir pada Motif Mesin Bordir (MMB)

Tabel 4.3 Deskripsi hasil penilaian Kualitas Bordir pada Motif Mesin Bordir 

(MMB) 

N Maksimal 

9 3,56 

Sumber : Data penelitian 2012

Berdasarkan hasil penelitian yang didistribusikan pada tabel 4.3 di atas 

menunjukkan bahwa dari 9 indikator yang dinilai pada hasil bordir dengan 

menggunakan Mesin Bordir (MMB) dalam penelitian ini rata

3,36, dengan skor maksimum sebesa

sebesar 0,214.  
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benang dan benang bordir tidak mudah putus.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

berikut ini: 

Batang Hasil penilaian Motif Mesin Jahit Umum (MMJ)

Sumber : Data penelitian 2012 

Hasil Penilaian Bordir pada Motif Mesin Bordir (MMB) 

Deskripsi hasil penilaian Kualitas Bordir pada Motif Mesin Bordir 

 Minimal Rata-rata Standar 

2,89 3,36 0,214 

Sumber : Data penelitian 2012 

Berdasarkan hasil penelitian yang didistribusikan pada tabel 4.3 di atas 

menunjukkan bahwa dari 9 indikator yang dinilai pada hasil bordir dengan 

menggunakan Mesin Bordir (MMB) dalam penelitian ini rata-rata skornya adalah 

3,36, dengan skor maksimum sebesar 3,56 skor minimum 2,89 dan standar deviasi 

Sangat Benar Benar Cukup benar Kurang benar

0.00%

22.22%

77.78%

0.00%
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benang dan benang bordir tidak mudah putus.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

Batang Hasil penilaian Motif Mesin Jahit Umum (MMJ) 

 

Deskripsi hasil penilaian Kualitas Bordir pada Motif Mesin Bordir 

Standar Deviasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang didistribusikan pada tabel 4.3 di atas 

menunjukkan bahwa dari 9 indikator yang dinilai pada hasil bordir dengan 

rata skornya adalah 

r 3,56 skor minimum 2,89 dan standar deviasi 
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Hasil penilaian bodir dari masing-masing indikator tersebut diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4.Deskripsi Persentase hasil penilaian masing –masing Indikator MMB 

Skor Kategori F % 

4 Sangat Benar 0 0.00% 

3 Benar 8 88.89% 

2 Cukup benar 1 11.11% 

1 Kurang benar 0 0.00% 

Total 9 100% 

Sumber : Data penelitian 2012 

Berdasarkan hasil penilaian motif mesin bordir (MMB) diperoleh hasil 

bahwa dari 9 indikator yang dinilai, yang termasuk dalam kategori benar sebanyak 

8 indikator atau sama dengan 88,89%, kategori benar, indikator yang termasuk 

dalam kategori cukup benar tersebut adalah indikator 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 sebanyak 1 

indikator   atau sama dengan 11,11% yaitu pada indikator nomor 9 tentang hasil 

bordir  tidak berkerut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik sebagai 

berikut:  

 

 

 

 



 

Gambar 4.2. Diagram Batang H

Sumber : Data penelitian 2012

4.3 Uji Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

yang menggunakan mesin jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan 

mesin bordir. Analisis data 

menggunakan uji statistik Student

4.3.1 Uji Homogenitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen atau 

tidak homogen. Rumus yang digunakan adalah: 

kelompok kontrol dan 

pengambilan simpulan jika 

mempunyai varians yang sama, dimana 

eksperimen. Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut.
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4.2. Diagram Batang Hasil penilaian Motif Mesin Bordir (MMB)

Sumber : Data penelitian 2012 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas hasil bordiran 

yang menggunakan mesin jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan 

. Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah dengan 

menggunakan uji statistik Student-t. 

Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen atau 

tidak homogen. Rumus yang digunakan adalah:     dimana s1²

kelompok kontrol dan s2² = varians kelompok eksperimen, dengan kriteria 

ilan simpulan jika Fhitung ≤ F (5%)(n1-1:n2-1) maka kedua kelompok 

varians yang sama, dimana n1 banyak responden kelompok 

. Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut.
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asil penilaian Motif Mesin Bordir (MMB) 

 

perbedaan kualitas hasil bordiran 

yang menggunakan mesin jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan 

digunakan pada penelitian adalah dengan 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen atau 

² = varians 

, dengan kriteria 

maka kedua kelompok 

banyak responden kelompok 

. Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.5. Rangkuman  Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Akhir  

Keterangan 
Hasil Penilaian 

MMJ MMB 

s
2
 0,1166 0,0456 

Fhitung 2,55 

Ftabel 3,44 

Kesimpulan Fhitung < Ftabel (2,55 <  3,44) 

Keterangan Homogen 

Sumber : Data penelitian 2012 

Uji homogenitas data kualitas hasil bordiran yang menggunakan mesin 

jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan mesin bordir  memperoleh 

harga Fhitung  = 2,55 sedangkan Ftabel sebesar 3,44. Karena nilai Fhitung < Ftabel (2,55 

< 3,44) disimpulkan kedua data mempunyai varians yang sama atau datanya 

homogen, maka analisis data menggunakan uji t dengan data homogen. 

4.3.2 Hasil Uji Normalitas Data 

Data dari hasil penelitian terlebih dahulu diadakan uji prasyarat data 

sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul memenuhi syarat untuk di analisis atau tidak. Uji prasyarat analisis 

yang digunakan adalah uji normalitas. Hasil uji normalitas data awal kedua 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil uji normalitas data hasil 

penilaian kualitas bordir  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Test Akhir 

Variabel Lilifors 

yang 

diperoleh 

Nilai kritik 

lillifors 

(5%) 

Kriteria 

Motif Mesin Jahit (MMJ) 0,1564 0,271 Data terdistribusi 

normal 

Motif Mesin Bordir (MMB) 0,177 0,271 Data terdistribusi 

normal 

Sumber : Data penelitian 2012 

Rangkuman hasil analisis normalitas dengan menggunakan lillifors 

dikarenakan jumlah sampel penelitian yang relative sedikit, dipeorleh hasil pada 

kualitas bordir dengan menggunakan motif mesin jarum (MMJ) sebesar  0,156 

karena nilai lilliforslebih kecil dari Tabel (0,156 < 0,271) maka hasil pada kualitas 

bordir dengan menggunakan motif mesin jarum (MMJ) terdistribusi normal.  

Data hasil pada kualitas bordir dengan menggunakan motif mesin bordir 

(MMB) tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan lilifors sebesar 0,177, 

karena nilai lilifors  lebih kecil dari lillifors tabel (0,177 < 0,271) maka data 

kualitas bordir dengan menggunakan motif mesin bordir (MMB) terdistribusi 

normal. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa kedua data tersebut secara 

keseluruhan terdistribusi normal maka dapat dilakukan analisis selanjutnya 

dengan menggunakan uji t. 
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4.3.3 Uji t 

Untuk mengetahui perbedaan kualitas hasil bordiran yang menggunakan 

mesin jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan mesin bordir diuji 

dengan t-test yang dapat dirangkum sebagai berikut. 

Tabel 4.7.  Rangkuman Hasil t-test Data Test Akhir  

Keterangan 
Kualitas Bordir 

MMJ MMB 

Rata-rata 2,75 3,36 

Thitung 4,506 

ttabel ( 5%) 1,75 

Kesimpulan Thitung > ttabel (4,506 > 1,75) 

Keterangan Ada perbedaan 

Sumber : Data penelitian 2012 

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa rata-rata kualitas hasil pada 

kualitas bordir dengan menggunakan motif mesin jarum (MMJ) sebesar 2,75 

sedangkan rata-rata kualitas bordir dengan menggunakan motif mesin bordir 

(MMB) sebesar 3,56. Dan dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung  = 

4,506 sedangkan ttabel yaitu t(0,05; 16) = 1,75. Karena  thitung > ttabel yaitu 4,506 > 1,75 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tersebut adalah ada perbedaan 

kualitas hasil bordiran yang menggunakan mesin jahit umum dengan hasil 

bordiran yang menggunakan mesin bordir.  
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4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis uji t-test menunjukkan bahwa  adanya perbedaan 

kualitas bordir antara yang menggunakan mesin jahit umum dengan mesin bordir. 

Kualitas hasil bordir yang menggunakan mesin jahit umum lebih rendah 

dibandingkan dengan yang menggunakan mesin bordir.  

Perbandingan tersebut terlihat dari hasil bordir dengan mengacu pada 

sembilan indikator yang telah diteliti. Sembilan indikator yang dimaksud antara 

lain desain bordir, susunan benang, loncatan benang, benang bordir tidak mudah 

putus, kerapatan setikan, penempatan dan penuangan teknik bordir, kombinasi 

warna, hasil bordir sesuai dengan standar teknik membordir, hasil bordir tidak 

berkerut, dan ketepatan waktu. 

Pada mesin jahit umum hasil yang paling terlihat menonjol yaitu untuk 

loncatan benang dan kekuatan benang bordir. Loncatan benang pada fragmen 

yang dibordir menggunakan mesin jahit kurang sesuai dengan bentuk motif, dan 

kekuatan benang kurang baik sehingga mudah putus. Hal ini dikarenakan proses 

pembordiran yang dilakukan secara manual sehingga keterampilan pembordir 

sangat mempengaruhi hasil kualitas bordir tersebut. 

Pada mesin bordir, dari sembilan indikator hanya satu indikator yang terlihat 

kurang bagus, yaitu pada hasil bordir yang tidak berkerut. Fragmen yang dibordir 

menggunakan mesin bordir pada tepi atau garis bordir mengalami kerutan atau 

gelembung. Hal itu terjadi karena adanya tegangan antara bahan dan benang. 

Keterampilan pembordir juga berpengaruh pada hasil bordir tersebut. Pembordir 
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kurang kencang dalam memasang bahan pada midangan sehingga terdapat 

tegangan pada bahan yang menimbilkan kerutan. 

Desainer bordir dan pembordir yang professional, kreatif, dan inovatif 

dibutuhkan untuk menghasilkan seni bordir yang  berkualitas serta selalu 

disesuaikan dengan kemajuan dunia mode agar tidak monoton dan membosankan. 

Sekarang ini masih banyak pengusaha bordir yang memaksakan pembordirnya 

bekerja rangkap sebagai desainer bordir, Bahkan ada juga yang sebaliknya. 

Dengan cara ini pun dapat dihasilkan karya seni bordir, tetapi hasilnya tidak ideal 

atau tidak efisien. Pembordir jarang menguasai ilmu desain secara mendalam. 

Begitu pun desainer bordir yang merangkap sebagai pembordir akan terganggu 

imajinasi dan waktunya bila mengerjakan pekerjaan lain. Apalagi jika yang 

dikerjakan adalah produk massal yang membutuhkan kualitas, kreatifitas (nilai 

seni), dan kuantitas. Tentu saja besar atau kecil gangguan ini akan berpengaruh 

negatif bagi karya bordir yang dihasilkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ada 

perbedaan kualitas hasil bordir antara hasil bordiran yang menggunakan mesin 

jahit umum dengan hasil bordiran yang menggunakan mesin bordir. Hasil bordir 

dengan menggunakan motif mesin Bordir diperoleh kualitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan motif mesin jahit (MMJ). Hal ini terlihat dari hasil panelis 

yang dilakukan terhadap kaulitas bordir dengan menggunakan motif mesin bordir, 

diperoleh rata-rata kualitas dari 9  indikator yang dinilai termasuk dalam kategori 

baik, sedangkan pada kaulitas bordir dengan menggunakan motif mesin jarum 
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hanya ada 2 indikator yang termasuk dalam kategori baik, sebagian besar 

termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini disebabkan bahwa kualitas bordir 

yang menggunakan motif mesin bordir merupakan alat yang dirancang khusus 

untuk membuat bordir, sehingga kualitas yang dihasilkan lebih baik dibandingkan 

dengan kualitas bordir yang dikerjakan dengan mengunakan motif mesin jarum 

(MMJ).  Mesin Bordir adalah alat yang digunakan khusus untuk membordir atau 

menyulam benang diatas kain dengan berbagai macam jenis tusuk. Mesin ini 

hampir sama teknik pengerjaannya dengan mesin jahit umum, perbedaannya 

terdapat pada tusukan jarum yang lebih leluasa atau dapat bergerak baik ke arah 

depan mauplun kearah samping. Untuk mesin jahit umum bila dialihfungsikan 

menjadi mesin bordir maka loncatan jarumnya hanya dapat bergerak satu arah saja 

yaitu depan dan belakang. Seluruh kinerja mesin bordir digerakkan oleh dinamo 

yang dialiri arus listrik. Sedangkan pada mesin jahit umum masih banyak 

kelemahan-kelamahan yang dihasilikan karena fungsi utama mesin jahit umum 

bukan dikhususnya untuk membuat bordir, namun dialih fungsikan dari mesin 

jahit umum menjadi mesin bordir.  Mesin jahit umum yang biasanya digunakan 

untuk menjahit dialihfungsikan untuk membordir.  Mesin jahit umum adalah alat 

yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk menjahit.  Cara 

penggunaaannya adalah dengan melepas sepatu mesin, kemudian setelan diputar 

ke arah dark, sehingga gigi mesin akan turun. Jika menggunakan mesin jahit yang 

tidak ada setelannya, maka dapat menggunakan plat bordir.  Pembordir  

memerlukan konsentrasi tinggi untuk menjaga keseimbangan antara tangan, kaki, 
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dan mata. Mesin itu dapat ditemukan pada mesin jahit merk Butterfly, Singer, 

Pegasus dan lainnya. Mesin tersebut awalnya digerakkan secara manual dengan 

menggerakkan pedal yang terdapat pada mesin menggunakan kaki, namun 

kecepatannya sangat rendah tergantung dengan seberapa cepat gerakan kaki 

pembordir. Namun, untuk mempercepat pengerjaan, kebanyakan pembordir 

menggunakan alat bantu dinamo yang kecepatannya dua kali lipat lebih cepat 

dibandingkan digerakkan dengan kaki. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 4  maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1 Ada perbedaan kualitas hasil bordir antara hasil bordir yang menggunakan 

mesin jahit umum dengan hasil bordir yang menggunakan mesin bordir. 

5.2 Kualitas hasil bordir yang baik adalah menggunakan mesin bordir pada  proses 

membordirnya. Dalam mesin bordir yang termasuk kategori benar antara lain : 

desain bordir, susunan benang, loncatan benang, benang bordir tidak mudah 

putus, kerapatan setikan, penempatan dan penuangan teknik bordir, kombinasi 

warna, dan hasil bordir sesuai dengan standar teknik membordir. Sedangkan 

kelemahannya ada pada hasil bordir yang masih berkerut. Sedangkan pada mesin 

jahit diperoleh kelebihan pada indikator loncatan benang dan benang bordir tidak 

mudah putus sedangkan  indikator lainnya dalam kategori cukup benar. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil pembahasan dan keterbatasan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Untuk pengrajin bordir ataupun pengusaha bordir, agar dapat 

menghasilkan hasil bordir yang berkualitas maka sebaiknya menggunakan mesin 

bordir dalam membordir, karena kualitas mesin bordir jauh lebih baik 

dibandingkan mesin jahit umum. 
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5.2.2 Untuk konsumen, supaya mendapatkan bodir yang berkualitas perlulah 

memperhatikan 9 indikator yang ada dalam penelitian ini, diantaranya adalah 

dalam hal desain, desain bordir harus  

5.2.3 up to date, aktual, original, kreatif, inovatif serta mempunyai warna yang 

serasi dan seimbang antara warna bahan dan warna benang; dalam hal susunan 

benang, susunan benang harus rapi dan kencang, tegangan benang atas harus lebih 

kendor sedikit daripada tegangan benang bawah; dalam hal loncatan benang, arah 

loncatan benang sesuai dengan bentuk motif; dalam hal kekuatan benang, benang 

bordir harus memiliki kekuatan yang cukup baik atau tidak mudah putus, kilau 

benang dan warnanya tidak mudah luntur serta mempunyai twist yang rendah; 

dalam hal kerapatan setikan, setikannya harus rapi dan rapat, setikan tidak 

bertumpuk, serta harus tepat pada bentuk motif; dalam hal penempatan dan 

penuangan teknik bordir harus didasari oleh kain keras/viselin serta menggunakan 

tusuk bordir/teknik bordir yang tepat sesuai motif; bordir yang bagus hasilnya 

tidak berkerut atau menggelembung pada tepi bordiran atau garis bordir. 

5.2.4 Untuk mahasiswa atau pelajar dalam penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan teknik-teknik membordir yang tepat agar memperoleh kualitas bordir 

yang terbaik, sebab kualitas bordir bukan hanya ditentukan oleh jenis mesin tapi 

masih banyak yang mempengaruhi, seperti 9 indikator yang telah diteliti dalam 

penelitian ini sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang dapat 

digeneralisasikan . 
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Photo Proses Membordir 

 

  

Proses menjiplak motif bordir di atas kain katun 

 

Proses memasang kain katun yang akan dibordir pada midangan 



83 

 

 

 

 

Proses membordir menggunakan mesin bordir 

 

Proses membordir menggunakan mesin bordir 
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Proses membordir menggunakan mesin bordir 

 

Proses membordir menggunakan mesin bordir 
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Proses membordir menggunakan mesin bordir 

 

Proses membordir menggunakan mesin bordir 
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Proses membordir menggunakan mesin jahit umum 

 

Proses membordir menggunakan mesin jahit umum 
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Proses membordir menggunakan mesin jahit umum 

 

Proses membordir menggunakan mesin jahit umum 
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Lampiran 7 

Photo Hasil Bordir 

 

Hasil Bordir Motif 1 menggunakan Mesin jahit umum  

 

 

Hasil Bordir Motif 2 menggunakan Mesin jahit umum  
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Hasil Bordir Motif 3 menggunakan Mesin jahit umum  

 

 

Hasil Bordir Motif 1 menggunakan Mesin bordir 
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Hasil Bordir Motif 2 menggunakan Mesin bordir  

 

 

Hasil Bordir Motif 3 menggunakan Mesin bordir 


