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ABSTRAK 
 
 
Indriastuti, Betty. 2009. Kajian Tentang Pengelolaan Usaha Pada Industri Kecil 

Konveksi Di Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. 
Skripsi, Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Dra. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. Pembimbing 
II. Dra. Urip Wahyuningsih, M.Pd 

 
Kata Kunci : Pengelolaan usaha industri kecil konveksi 
 

Konveksi di desa Tempursari merupakan salah satu dari industri kecil 
yang ada di kabupaten Klaten. Pemerintah Daerah Klaten sudah menetapkan desa 
ini sebagai daerah sentra industri kecil konveksi dengan harapan usaha tersebut 
dapat dikembangkan dengan baik sehingga bisa membantu lajunya perekonomian 
daerah. Selain itu juga pemerintah berharap dengan adanya industri ini bisa 
mengurangi tingkat pengangguran di kabupaten Klaten. Namun pada 
kenyataannya industri di desa tersebut tidak semuanya dapat berkembang dengan 
baik. Ada beberapa diantaranya bisa melaju dengan pesat dan berkembang dengan 
baik, dan ada pula diantaranya yang masih memerlukan perhatian. Pengusaha 
yang mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya adalah pengusaha 
yang mampu mengelola usahanya dengan baik. Pengelolaan usaha yang baik 
merupakan suatu kecakapan dan keterampilan dalam menangani dan mengatur 
kegiatan secara rapi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengendalian. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan 
diteliti adalah Bagaimana pengelolaan usaha pada industri kecil konveksi di desa 
Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten dalam mengembangkan 
usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
usaha pada industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen 
kabupaten Klaten 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengusaha industri kecil 
konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten sebanyak 20 
pengusaha. Variabel yang diteliti adalah variabel tunggal yaitu pengelolaan usaha 
industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten. 
Pengambilan data menggunakan metode angket (kuesioner), observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha  industri kecil 
konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten tergolong 
dalam kategori baik. Mayoritas 60% (12 pengusaha) mampu mengelola usaha 
dengan baik bahkan 25% (5 pengusaha)  dalam kategori sangat baik, namun 
demikian masih ada 15% (3 pengusaha) pengusaha yang mengelola usaha dengan 
kurang baik. Rata-rata persentase dari mesing-masing indikator yaitu perencanaan 
72.60% (baik), pengorganisasian 68.13% (baik), pelaksanaan 73.52% (baik), 
pengendalian 71.88% (baik). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan usaha industri 
kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten 
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tergolong dalam kategori baik. Para pengusaha mampu menjalankan usahanya 
dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengusaha 
industri kecil konveksi di desa Tempursari menerapkan sistem borongan untuk 
proses produksinya dan dalam setiap pengerjaannya semua dilakukan di tempat 
usaha. Sistem pengupahan yang diterapkan bervariasi diantaranya menggunakan 
pengupahan menurut kesatuan hasil dan pengupahan menurut waktu. Industri 
kecil konveksi di desa ini selain memproduksi barang kemudian dipasarkan 
sendiri juga menerima pesanan dari konsumen secara langsung baik dalam skala 
besar maupun kecil. Produk yang dihasilkan dipasarkan di berbagai daerah baik di 
dalam kota, luar kota maupun ke luar Jawa. Saran yang diajukan berdasarkan hasil 
penelitian ini kepada pengusaha untuk merekrut tenaga kerja yang trampil dalam 
manajemen, administrasi dan akuntansi sehingga dapat diketahui kelemahan yang 
harus dibenahi dan kekuatan serta peluang yang dimiliki perusahaan agar lebih 
berkembang. Perlu kerjasama dengan pihak Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan untuk mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan usaha 
mengingat desa Tempursari adalah daerah sentra industri kecil yang perlu 
dikembangkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Industri kecil adalah perekonomian rakyat yang berskala kecil. Menurut 

Anoraga (1997: 44) industri kecil memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

industri menengah dan industri besar. Pada kenyataannya industri kecil mampu 

bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan oleh inflasi 

maupun berbagai faktor penyebeb lainnya . Industri kecil dapat memberikan 

peluang usaha yang luas dengan pembiayaan yang lebih murah. Industri kecil juga 

banyak memberikan lapangan kerja baru sehingga disebut sebagai salah satu cara 

dalam memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan Indonesia seperti 

tingginya angka pengangguran dan mampu membantu pertumbuhan ekonomi 

yang lebih mantap. 

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Menurut Stoner (2003: 5) 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan berbagai 

sumberdaya organisasi lainnya demi  tercapainya tujuan organisasi sebagaimana 

yang telah ditetapkan. Pengelolaan usaha industri kecil konveksi adalah 

menyelenggarakan kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan 

setengah jadi menjadi bahan jadi secara besar-besaran dengan menggunakan 

ukuran standart melalui penanganan yang rapi meliputi perencanaan, 



 2

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai hasil yang 

semaksimal mungkin. 

Berdirinya suatu usaha tidak terlepas dari perencanaan yang matang. 

Perencanaan merupakan bagian  yang menentukan perkembangan usaha karena 

segala macam pekerjaan berpusat pada bagian perencanaan. Perencanaan usaha 

konveksi meliputi perencanaan lokasi dan bangunan, perencanaan alat dan bahan, 

perencanaan keuangan (modal), perencanaan tenaga kerja dan perencanaan 

pemasaran. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan 

kondisi diwaktu yang akan datang, serta periode sekarang pada saat rencana 

dibuat. 

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses penyesuaian struktur 

organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungannya. Pengorganisasian 

dalam teori manajemen adalah penentuan sumber daya organisasi dan pembagian 

kerja disertai dengan tanggung jawab pada setiap kegiatan usaha (Handoko 2001: 

24). 

Pelaksanaan akan dilakukan jika perencanaan benar-benar matang dan 

dipertimbangkan dengan baik. Pelaksanaan secara teratur dan sempurna akan 

menjamin kelangsungan hidup serta keberhasilan usaha. Dalam perusahaan 

koefisien pelaksaaan kerja perlu diperhatikan sehingga tidak memungkinkan 

terjadinya kemacetan dan perubahan mutu dalam produksi. Kegiatan pelaksanaan 

dalam konveksi meliputi pelaksanaan alat dan bahan , pelaksanaan keuangan, 

pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tenaga kerja, pelaksanaan produksi dan 

pelaksanaan pemasaran. 
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Pengendalian menurut Terry adalah proses penentuan, apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (Hasibuan 2004: 

242).  

Usaha konveksi yang dikelola secara profesional ditandai dengan beberapa 

hal antara lain : ditangani oleh seorang ahli busana, menjaga kualitas busana, 

mode busana yang diproduksi mengikuti trend mode, menjalin kerjasama dengan 

beberapa pihak dengan harapan nilai produksi meningkat, pemasaran yang cukup 

luas, terkontrolnya manajemen seperti administrasi yang baik dan keuangan yang 

teratur karena tanpa manajemen yang baik belum tentu usaha konveksi bisa 

bertahan dan berkembang dengan sempurna. 

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan maka dapat diperoleh 

gambaran secara umum bahwa di desa Tempursari terdapat 20 pengusaha yang 

bergerak di bidang industri kecil konveksi (Sumber : Arsip data pengusaha 

konveksi di kantor Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Harapan Desa Tempursari 

tahun 2008). Desa Tempursari yang berjarak 5 km dari kabupaten Klaten dikenal 

sebagai daerah sentra industri kecil konveksi pakaian bayi dan pakaian dalam, 

dimana proses produksinya menggunakan sistem borongan yang model 

pengupahannya menurut kesatuan hasil. Konveksi di desa ini selain memproduksi 

barang kemudian didistribusikan ke pasar juga menerima pesanan dari konsumen 

secara langsung baik dalam skala besar maupun kecil. Produk yang dihasilkan 
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pada umumnya langsung dipasarkan di beberapa kota di pulau Jawa, yaitu 

Magelang, Salatiga, Yogyakarta, Kendal, Solo, Surabaya dan Semarang.  

Industri-industri kecil yang berada di Klaten sebenarnya merupakan 

industri yang sudah ada sejak lama. Secara historis industri-industri kecil tersebut 

merupakan warisan yang secara turun-temurun dipelihara oleh keluarga. Dalam 

arti lebih luas industri yang ada ini sebenarnya berbasiskan masyarakat. Namun 

dalam banyak hal, industri-industri tersebut juga mengalami berbagai kendala. 

Selain karena masih mewarisi struktur manajemen yang tradisional, juga semakin 

luasnya persaingan mengakibatkan banyak industri tersebut mengalami 

kemunduran. Persoalan lain yang dihadapi industri yang ada di Klaten adalah 

persaingan dengan produk-produk dari luar. 

Pemerintah Daerah kabupaten Klaten telah menetapkan desa Tempursari 

sebagai daerah sentra industri kecil konveksi dengan harapan usaha tersebut dapat 

dikembangkan dengan baik sehingga bisa membantu lajunya perekonomian 

daerah. Selain itu juga pemerintah berharap dengan adanya industri ini bisa 

mengurangi tingkat pengangguran di kabupaten Klaten. Namun pada 

kenyataannya industri di desa tersebut tidak semuanya dapat berkembang dengan 

baik. Ada beberapa diantaranya bisa melaju dengan pesat dan berkembang dengan 

baik, dan ada pula diantaranya yang masih memerlukan perhatian. 

Usaha konveksi di desa Tempursari memiliki ciri-ciri antara lain : 

merupakan perusahaan keluarga dimana pemilik merangkap sebagai manajer 

perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen (pengelolaan) 

sendiri, resiko usaha menjadi beban pemilik, relatif tidak membutuhkan investasi 
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yang terlalu besar, pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu, tenaga 

kerja yang tidak berpendidikan tinggi serta sarana produksi lainnya yang tidak 

terlalu mahal. 

Banyaknya konveksi yang bermunculan di desa Tempursari menjadikan 

tidak semua usaha dapat berjalan dengan baik karena adanya persaingan usaha, 

dimana terdapat perbedaan antara konveksi yang satu dengan konveksi lainnya 

baik dalam segi kuantitas maupun segi kualitasnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masih banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi . 

Mempertahankan dan mengembangkan suatu usaha merupakan pekerjaan 

yang lebih berat karena akan mengalami berbagai macam masalah yang lebih 

rumit dan silih berganti. Permasalahan muncul dari dalam dan luar perusahaan, 

dari dalam perusahaan yaitu tidak ada pembagian pekerjaan dan lain sebagainya. 

Sedangkan permasalahan dari luar adalah melambungya harga bahan baku dan 

peralatan serta ketatnya persaingan antara sesama usaha konveksi. 

Kendala atau hambatan dalam mengelola usaha konveksi diantaranya 

adalah pengusaha tidak mempunyai perencanaan sistem jangka panjang, struktur 

organisasi, kurangnya informasi bisnis, lemah dalam promosi, dan sumber modal 

yang terbatas. Dengan sistem pengelolaan seperti ini, maka usaha konveksi 

menjadi kurang mampu bersaing dengan usaha lain yang telah menerapkan sistem 

pengelolaan yang baik.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian yang terkait 

dengan bagaimana sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha konveksi 

hingga mampu bertahan bahkan berkembang dengan judul “Kajian Tentang 
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Pengelolaan Usaha Pada Industri Kecil Konveksi Di Desa Tempursari Kecamatan 

Ngawen Kabupaten Klaten”. 

1.2  Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang atau alasan pemilihan judul maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan 

usaha pada industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen 

kabupaten Klaten dalam mengembangkan usahanya. 

1.3  Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan agar 

tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian. Adapun istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut:  

1.3.1 Kajian 

Kajian adalah hasil mengkaji (menguji / menelaah baik buruknya suatu 

perkara) (KBBI 1988: 43). 

1.3.2 Pengelolaan Usaha 

Pengelolaan adalah penanganan terhadap suatu proses kegiatan yang diatur 

secara rapi melalui kerjasama dengan orang lain (Satyodirgo 1979: 1). 

Usaha memiliki arti kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan 

suatu  hasil dalam tujuan tertentu (Satyodirgo 1997: 1). 

Pengelolaan usaha adalah suatu proses kegiatan dengan melakukan 

kegiatan tertentu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin.  
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1.3.3 Industri Kecil  

Industri disebut sebagai kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang 

tertentu yang lebih berguna dari nilai asalnya (Rambe 1995: 2) 

Industri kecil adalah industri yang bergerak dengan jumlah tenaga kerja 5-

19 orang. (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 2004: 40). 

1.3.4 Konveksi 

Konveksi adalah salah satu usaha pembuatan busana secara massal dengan 

menggunakan ukuran standart, untuk melayani kebutuhan masyarakat yang 

memerlukannya. Pakaian dibuat dengan penggolongan ukuran yaitu S, M, dan L. 

Sedangkan ukuran yang istimewa besarnya menggunakan ukuran Ekstra L. 

(Rianto 2003: 274) 

1.3.5 Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten 

Desa Tempursari adalah daerah sentra industri kecil konveksi di kabupaten 

Klaten. Desa ini pula yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai tempat untuk 

penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas maka kajian tentang pengelolaan usaha industri 

kecil konveksi dalam penelitian ini adalah hasil mengkaji pengelolaan usaha pada 

industri kecil konveksi mencakup fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah 

yang ada dalam pengelolaan sebuah usaha yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian berada di desa Tempursari kecamatan Ngawen 

kabupaten Klaten. 
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1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan usaha industri kecil konveksi di desa Tempursari 

kecamatan Ngawen kabupaten Klaten. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Sebagai masukan bagi para pengusaha industri kecil konveksi dalam 

meningkatkan pengelolaan usahanya (khususnya di desa Tempursari 

kecamatan Ngawen kabupaten Klaten). 

1.5.2 Untuk pengembangan usaha industri kecil konveksi di desa Tempursari 

untuk kedepannya agar lebih baik dan bisa berpartisipasi dalam 

perekonomian daerah. 

1.5.3 Memberi gambaran dan informasi bagi masyarakat mengenai keberadaan 

industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten 

Klaten. 

1.5.4 Masukan bagi Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Konsentrasi Tata 

Busana untuk referensi. 

1.6  Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 
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1.6.1 Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan ini berisikan halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftarganbar, daftar tabel dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi skripsi  

BAB 1 Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika skripsi. 

BAB 2 Landasan Teori. Bagian ini berisikan teori-teori yang menjadikan 

landasan dalam kegiatan serta sebagai pedoman atau acuan dalam 

melakukan penelitian yang mencakup teori, pengertian 

pengelolaan, pengertian industri kecil konveksi, langkah 

pengelolaan industri kecil konveksi.  

Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian, 

variabel penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, 

uji coba instrumen dan metode analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian. Berisikan  tentang deskripsi data, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

Bab 5  Merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian terakhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung skripsi. 

 

 



BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pengelolaan Usaha 

Manajemen berasal dari kata to manage berarti mengatur (Hasibuan 2004: 

1). Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan berbagai sumber 

daya organisasi lainnya demi  tercapainya tujuan organisasi sebagaimana yang 

telah ditetapkan (Stoner 2003: 5). Pengelolaan menurut Satyodirgo  (1979: 1) 

disebut sebagai penanganan terhadap suatu proses kegiatan yang diatur secara rapi 

melalui kerjasama dengan orang lain.  

Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam Hasibuan (2004: 3) 

menyebutkan bahwa management is getting things done through people. In 

bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager 

plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people, artinya 

manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang 

lain, dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas 

orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 

pengarahan, dan pengendalian. 

Fungsi manajemen merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan, 

saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Menurut Hasibuan (2004: 38) fungsi manajemen di kalangan para ahli 

saling berbeda di dalam perumusannya antara lain: 

10 
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1. Henry Fayol: Planning, Organizing, Commanding, ,Coordinating, 

Controlling 

2. Luther Gullich: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 

Reporting, Budgeting 

3. George R. Terry: Planning, Organizing, Actuating, Controlling 

4. Lyndall F. Urwick: Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, 

Coordinating, Controlling 

Penggunaan fungsi-fungsi manajemen disesuaikan dengan sistem 

manajemen itu sendiri. Semakin besar perusahaan maka semakin kompleks pula 

pengaturan sistem manajemennya, sehingga fungsi manajemen yang digunakan 

semakin luas. Begitu sebaliknya industri kecil dapat menggunakan sistem 

manajemen dengan pemikiran fungsi-fungsi yang sederhana seperti perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan 

pengendalian (controlling). 

Usaha diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yag dijalankan orang-orang 

atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan yang 

mengadakan barang dan atau jasa maupun fasilitas lain untuk dijual, 

dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang 

optimal (Rambe 1995: 1). Sedangkan menurut Satyodirgo (1979: 1) ,mengatakan 

bahwa usaha memiliki arti kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk 

menciptakan suatu  hasil dalam tujuan tertentu.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengelolaan usaha adalah suatu proses kegiatan dengan melakukan 
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kegiatan tertentu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan  dan 

pengendalian untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Ada 6 unsur yang 

diatur dalam manajemen (6 M) antara lain : manusia (man), uang (money), metode 

(methods), bahan-bahan (materials), mesin-mesin (machines), dan pasar (market). 

(Hasibuan 2000: 1). 

2.2 Pengertian Industri Kecil  

Industri menurut Rambe (1995: 2) disebut sebagai kegiatan memproduksi 

atau menghasilkan barang tertentu yang lebih berguna dari nilai asalnya. Industri 

adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri 

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 2004: 2). 

Industri diklasifikasikan menjadi 3 yaitu industri kecil, industri menengah, 

dan industri besar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 

2004: 40). 

1. Industri Kecil 

Industri kecil adalah industri yang bergerak dengan jumlah tenaga kerja 5-19 

orang. Industri kecil menggunakan teknologi yang sederhana dan permodalan 

kecil. Nilai investasi yag dimiliki kurang dari 200 juta rupiah (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 2004: 40). 

2. Industri Menengah 

Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih 
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dan hasil penjualan tahunan industri kecil. Industri menengah merupakan 

industri dengan tenaga kerja antara 20-99 orang. Industri menengah ini 

biasanya mempunyai nilai investasi antara 200 juta sampai dengan 5 milyar 

rupiah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 2004: 40). 

3. Industri Besar 

Industri besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria 

kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunannya lebih besar dari kekayaan 

bersih dan hasil penjualan industri kecil menengah. Industri ini memiliki 

jumlah tenaga kerja diatas 100 orang lebih. Industri ini biasanya memiliki 

investor dalam pengelolaan usahanya lebih dari 5 milyar rupiah (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 2004: 40). 

Industri kecil mempunyai arti penting dalam perekonomian di Klaten. 

Dapat dikatakan industri kecil merupakan pencipta dinamika perekonomian desa 

karena sifat sebarannya yang jauh menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa. 

Kontribusi industri kecil lainnya adalah kemampuannya dalam penerimaan 

terhadap ekspor, kemampuannya memanfaatkan sumber daya domestik-lokal dan 

ajang latihan kewirausahaan yang murah dan efektif. (http:// www.ireyogya.org) 

Agenda kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri antara lain:  

1. Kebijakan perindustrian yang lebih mendorong pelaku industri kecil 

mempunyai inovasi dan kreatifitas dalam menghasilkan produk-produknya. 

Proteksi bagi industri kecil adalah kebijakan alternatif yang tidak perlu 

diterapkan secara terus-menerus, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 
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melindungi industri kecil sehingga mereka bisa bertahan hidup dan mampu 

bersaing.  

2. Program pembinaan. Dengan pendekatan ini perlu memusatkan pada sisi 

penawaran, dalam bentuk pemberian kredit, penyediaan bahan baku, dan 

peralatan serta kursus-kursus. Pendekatan ini mensyaratkan terjadinya 

perlakuan yang adil pada semua unit usaha, sehingga harus semua unit usaha 

terjangkau program ini. Karena jika tidak program ini akan menggeser ke luar 

unit-unit usaha yang tidak mendapatkan pelayanan program ini. 

3. Kebijakan suportif artinya jika memang ternyata perlakuan selektif yang 

diberikan negara terhadap suatu industri tidak memberikan dampak dan impak 

yang lebih luas pada masyarakat, industri tersebut harus ditinggalkan. 

4. Kebijakan pembangunan industri yang selektif perlu untuk meningkatkan 

kualitas dan kompetensi aparat pemerintah (birokrasi). Ini sangat menentukan 

bagi keberhasilan kebijakan industri yang dibuat. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan berbagai pelatihan, pembenahan sistem insentif dan 

reformasi birokrasi.  

Untuk mengantisipasi kekurangan dukungan tentang produk-produk 

kebijakan publik dalam pengembangan industri, maka berbagai kalangan mencoba 

mengorganisir diri untuk menguatkan kelompok pengrajin konveksi bergabung 

dalam Kadinda (Kamar Dagang dan Industri Daerah) (Thamrin 2002: 3). 

2.3 Pengelolaan Usaha di Bidang Busana 

Usaha adalah keseluruhan kegiatan yag dijalankan orang-orang atau badan 

secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan yang mengadakan barang 
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dan atau jasa maupun fasilitas lain untuk dijual,dipertukarkan atau disewagunakan 

dengan tujuan memperoleh keuntungan yang optimal (Rambe 1995: 1). 

Busana dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainyya yang 

sudah dijahit atau tidak dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk menutup 

tubuh seseorang (Rianto 2003: 2). 

Pengelolaan usaha di bidang busana adalah suatu kegiatan yang ditangani 

secara rapi untuk membuat atau memproduksi suatu busana dengan tujuan 

melindungi ataupun memperindah suatu penampilan.  

Pada setiap perusahaan yang didirikan perlu adanya manajemen dan jenis 

usaha yang jelas apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa atau 

pembuatan produk. Ada beberapa usaha busana yang kini dijumpai diantaranya 

usaha kursus menjahit yaitu usaha yang menghasilkan tenaga yang terlatih dan 

tidak memproduksi pekaian jadi, usaha modiste yaitu usaha jahit menjahit yang 

dilaksanakan perorangan dan merupakan pekerjaan sambilan, usaha butik yaitu 

usaha atau toko pakaian yang menjual jenis pakaian yang berkualitas tinggi, usaha 

konveksi yaitu salah satu usaha pembuatan busana secara massal dengan 

menggunakan ukuran standar, untuk melayani kebutuhan masyarakat yang 

memerlukannya. Pakaian dibuat dengan penggolongan ukuran yaitu S, M, dan L. 

Sedangkan ukuran yang istimewa besarnya menggunakan ukuran Ekstra L (Rianto 

2003: 274). 

Beberapa konveksi yang sekarang bermunculan ada yang hanya khusus 

memproduksi pakaian jadi ada pula yang dikombinasi dengan menerima pesanan 
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dalam jumlah yang besar dan ada pula yang merupakan bagian dari perusahaan 

tekstil. 

Menurut Satyodirgo (1979: 123) mutu dari produksi konveksi mempuyai 

beberapa tingkatan, tergantung dari harga serta kualitasnya, antara lain: 

2.3.1 Golongan kualitas rendah 

Golongan ini mempunyai mutu produk yang kurang baik, karena banyak 

dijumpai jahitan yang tidak kuat dan kurang rapi, umumnya dijual di pasar, 

harganya murah dan cara memotong yang tidak memperhatikan arah serat kain, 

yang terpenting bagi pengusaha adalah menghemat bahan meskipun dengan 

model yang cukup menarik. 

2.3.2 Golongan kualitas menengah 

Golongan ini mempunyai mutu produk yang cukup baik, harga jualnya 

lebih tinggi dari golongan yang pertama, jahitannya lebih rapi kuat, umumnya 

disukai masyarakat golongan menengah. Biasanya dijual di toko pakaian jadi 

2.3.3 Golongan kualitas tinggi 

Golongan ini mempunyai mutu produk yang sagat baik, kualitas bahan dan 

kualitasnya tinggi, umumnya disukai masyarakat golongan atas yang mempunyai 

selera berbusana tinggi dengan harga yang tinggi pula. Tempat penjualannya di 

departemen store atau butik yang bergengsi. 

Konveksi perlu dikelola dengan baik karena fungsi pengelolaan adalah 

untuk mencapai keteraturan, kelancaran dan kelangsungan usaha serta agar orang 

dapat bekerja secara efisien sehingga dapat mencapai efisiensi. Supaya konveksi 

dapat berjalan lancar, maka perlu mengatur kegiata dengan rapi. 
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Berdasarkan pendapat diatas maka sistem pengelolaan usaha industri kecil 

konveksi adalah cara penyelenggaraan kegiatan usaha busana jadi secara besar-

besaran dengan menggunakan ukuran standart melalui penanganan yang rapi 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk 

mencapai hasil yang semaksimal mungkin. 

2.4 Pengelolaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

2.4.1 Perencanaan . 

Perencanaan dalam manajemen usaha merupakan pemilihan atau 

penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan (Handoko 2001: 23). Perencanaan bertujuan memberi pegangan 

bagi manager agar mengetahui arah yang hendak dituju, mengurangi dampak 

perubahan, mengurangi pemborosan dan kesia-siaan serta menetapkan acuan 

untuk mempermudah melakukan pengawasan. 

Ada beberapa tahapan dalam perencanaan sebuah usaha, yaitu menetapkan 

sasaran atau perangkat tujuan, menentukan situasi sekarang, mengidentifikasi 

pendukung dan penghambat tujuan, serta mengembangkan rencana atau perangkat 

tindakan untuk mencapai tujuan (Stoner 2003: 128-129). 

Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila 

rencana sudah ditetapkan maka harus diimplementasikan. Oleh karena itu 

perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.  
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Suatu aspek penting dari perencanaan adalah pengambilan keputusan 

yakni proses pengembangan dan pemilihan arah dan tindakan untuk memecahkan 

masalah tertentu. Manajer harus memutuskan pilihan yang paling tepat dari 

ramalan tentang perekonomian dan tindakan para pesaing, mereka harus 

menganalisis sumberdaya organisasi, dan memutuskan cara mengalokasikannya 

dalam rangka mencapai tujuan secara paling efektif.  

Perencanaan merupakan kumpulan dari berbagai keputusan. Yang 

termasuk dalam perencanaan usaha konveksi antara lain : perencanaan lokasi dan 

bangunan, keuangan (modal), alat dan bahan, tenaga kerja dan pemasaran. 

2.4.1.1 Perencanaan Lokasi dan Bangunan  

Perencanaan lokasi usaha adalah sangat penting, hal tersebut sehubungan 

dengan efisiensi atas biaya dalam memperoleh bahan baku maupun menghemat 

biaya transportasi dalam distribusi dan untuk penjualan produk akhirnya. Selain 

itu juga untuk mendekati konsumen atau untuk mendapatkan keuntungan lainnya. 

Pada prinsipnya jika usaha itu terletak di daerah pemilihan lokasi yang tepat dapat 

membantu perkembangan usahanya.  

Tempat usaha konveksi diwujudkan dengan menyewa tempat atau 

memakai rumah sendiri yang lokasinya strategis untuk mendirikan usaha, 

pemilihan lokasi yang tepat sangat membantu dala penentuan jumlah order yang 

masuk dan harga jual serta menenukan perkembangan dan kemajuan konveksi 

yang dikelolanya. 

Menurut Anoraga (1997:  201) faktor-faktor penting yang dipertimbangkan 

dalam pemilihan lokasi masing-masing perusahaan berbeda. Bagi suatu 
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perusahaan mungkin faktor  terpenting adalah dekat dengan pasar tetapi lebih 

penting bagi perusahaan lain adalah dekat dengan sumber-sumber penyediaan 

bahan dan komponen. Jadi, alasan utama terjadinya perbedaan dalam pemilihan 

lokasi adalah adanya perbedaan kebutuhan masing-masing perusahaan. Adapun 

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi bangunan adalah 

jaringan transportasi yang baik pada tempat industri tersebut, tenaga kerja yang 

tersedia, harga tanah untuk lokasi pabrik itu, sumber bahan baku dan pemasaran 

produksi yang dihasilkan, kebijakan pemerintah serta sikap masyarakat sekitar, 

lokasi pemukiman karyawan, kelestarian serta kenyamanan lingkungan dan 

tempat pembuangan limbah industri. 

Syarat-syarat bangunan untuk usaha busana konveksi adalah dinding dan 

lantainya tidak lembab, ada WC dan kamar mandinya, tidak berdekatan dengan 

tempat penimbunan sampah, ventilasi yang cukup terang, persediaan air cukup. 

dan bangunan yang cukup luas sehingga memungkinkan untuk pembagiam 

ruangan kerja. Luas bangunan harus cukup menampung aktivitas usaha konveksi 

karena konveksi mempunyai bagian-bagian tersendiri dengan jumlah pekerja yang 

cukup banyak. 

Pembagian ruang usaha disesuaikan dengan besar kecilnya usaha, akan 

tetapi jika usaha konveksi sudah berkembang maka luas bangunan ditambah yang 

disesuaikan dengan bertambahnya peralatan yang dibutuhkan. Penataan ruang 

harus dibuat sebaik mungkin agar kegiatan produksi berjalan lancar dan 

memberikan kenyamanan bagi karyawan. Berikut adalah contoh denah ruang 

konveksi menurut Satyodirgo (1979: 124): 
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Gambar 2.1 denah Ruang Konveksi 

Keterangan: 

I. Ruang penjualan 
II. Ruang kerja 
III. Ruang pimpinan dan kantor 
IV. Ruang perencanaan 
V. Gudang 
VI. Ruang istirahat 

1. Rak/almari/meja penjualan  13. Meja pengepakan 
2. Etalase    14. Bak cuci tangan 
3. Ruang mengepas   15. Almari kantor 
4. Cermin    16. Meja pimpinan 
5. Almari persediaan  17. Meja staf 
6. Meja kerja memotong  18. Meja pimpinan bagian        perencanaan 
7. Meja jahit biasa   19. Meja kerja perencanaan 
8. Mesin obras   20. Rak-rak penyimpanan pola dan alat 
9. Mesin zig-zag   21. Rak/almari persediaan barang jadi 
10. Mesin gesper dan kancing  22. Meja makan 
11. Papan setrika   23. Bangku untuk istirahat 
12. Meja bagian menyortir  24. Rak untuk tas para pegawai 

 
2.4.1.2 Perencanaan Keuangan 

Modal merupakan salah satu unsur produksi dalam perusahaan. Bagi 

pengusaha, modal sering diartikan sebagai barang atau uang yang memberikan 

pendapatan kepada pemiliknya (Rambe 1995: 38). 
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Menurut beberapa ahli modal dibagi menjadi dua macam yaitu: : 

1. Modal tetap 

Modal tetap yaitu modal yang terdiri dari alat-alat produksi yang tahan lama, 

yang tidak habis terpakai selama proses produksi atau habisnya secara 

berangsur-angsur, misalnya tanah, gedung-gedung dan mesin.  

2. Modal lancar 

Modal lancar ada dua macam yaitu: 

a. Modal usaha yaitu seluruh aktiva (kekayaan) yang hanya sekali saja 

dipergunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku dan bahan 

penolong. 

b. Alat-alat lancar misalnya uang kas dan tagihan-tagihan langsung yang harus 

dibayar atau nilai-nilai yang langsung harus direalisasikan seperti saldo 

bank, giro pos dan surat-surat wesel. 

Menurut Anoraga (1997: 248) untuk mendapatkan dana  perusahaan mempunyai 

dua alternatif sumber, yaitu: 

1. Sumber dana dari dalam perusahaan 

a. Penggunaan laba perusahaan 

b. Penggunaan cadangan 

c. Penggunaan laba yag tidak dibagi 

2. Sumber dana dari luar perusahaan 

a. dana dari pemilik dalam bentuk saham 

b. dana dari pinjaman ( baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang) 
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2.4.1.3 Perencanaan Alat dan Bahan 

Perencanaan alat dalam usaha konveksi meliputi perencanaan piranti 

menjahit yang akan digunakan dalam proses produksi dan bagaimana cara 

perawatan yang baik sehingga mesin menjadi awet dan menghindri kerusakan 

yang berarti.  

Sedangkan dalam perencanaan bahan meliputi perencanaan beberapa jenis 

bahan yang akan digunakan, banyaknya bahan yang dibutuhkan, bagaimana cara 

memperoleh bahan baku serta bagaimana supaya bahan pokok dan tambahan tetap 

terpelihara dan kondisinya tetap baik. 

2.4.1.4 Perencanaan Tenaga Kerja 

Sumber daya terpenting suatu perusahaan adalah sumber daya manusia, 

yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka 

kepada perusahaan (Handoko 2001: 233). Perencanaan tenaga kerja mencakup 

semua kegiatan ang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan 

secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada tiga bagian perencanaan 

tenaga kerja yaitu: 

1. penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berpa jumlah karyawan 

yang dibutuhkan,  

2.  pemahaman pasar tenaga kerja dimana karyawan potensial ada 

3.  pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan (Handoko 2001: 

235) 
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2.4.1.5 Perencanaan Produksi 

Suatu perusahaan melakukan aktivitas produksi, berawal dari adanya 

kebutuhan dan keingnan konsumen. Dari kebutuhan dan keinginan ini, maka 

perusahaan mentransformasikannya kedalam suatu bentuk yang dapat 

memenuhi/memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen itu. Perencanaan 

produksi antar lain menentukan jenis dan jumlah produksi yang akan dibuat agar 

tepat dalam kualitas, manfaat dan kuantitasnya sehingga dapat dicapai keuntungan 

maksimal. 

2.4.1.6 Perencanaan Pemasaran 

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan pemasaran 

sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi, 

dan distribusi dari ide-ode, barang-barang dan jasa-jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individual dan organisasional 

(Anoraga 1997: 215).  

Sebelum pemasaran, perlu dilakukan observasi atau menyelidiki yang 

memuat minat konsumen, jenis konsumen yang dituju, dan kebutuhan-kebutuhan 

konsumen yang akan datang. Produk yang dibuat memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan oleh konsumen sehingga tujuan dari pemasaran dapat tercapai. Hal 

yang paling penting dalam langkah-langkah pemasaran adalah memperhatikan 

siapa pembeli utama barang yang dihasilkan. 

2.4.2 Pengorganisasian 

Pengorganisasian berkaitan erat dengan perencanaan, karena 

pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian dalam teori 
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manajemen adalah penentuan sumber daya organisasi dan pembagian kerja 

disertai dengan tanggung jawab pada setiap kegiatan usaha (Handoko 2001: 24). 

Sedangkan menurut Drs. M. Manullang dalam Hasibuan (2004: 119) organisasi 

dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses penetapan dan 

pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung 

jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur 

organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama 

seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu 

perbuatan diferensiasi tugas-tugas. 

Aspek penting dalam pengorganisasian yang menyangkut struktur 

organisasi disusun berdasarkan: 

1. Departementalissi, yaitu pengelompokan kegiatan sehingga pekerjaan  yang 

serupa dan saling berkaitan dapat dilakukan bersama. 

2. Pembagian kerja, yaitu pemecahan tugas sehingga setiap individu hanya 

bertanggung jawab dan melakukan sejumlah kegiatan tertentu saja. 

3. Koordinasi, yaitu proses untuk memadukan kegiatan dan sasaran unit-unit 

organisasi yang terpisah guna mencapai tujuan bersama secara efisien 

4. Rentangan manajemen, berupa banyaknya jumlah bawahan yang dapat  

 dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan (Anoraga 1997: 141). 

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses tercermin pada struktur 

organisasi sehingga membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. 

Dibawah ini adalah contoh struktur organisasi yang sederhana untuk industri kecil 

menurut Handoko (2001: 177). 
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Gambar 2.2 struktur Organisasi Perusahaan 

Usaha busana konveksi dipimpin oleh seorang pimpinan yang biasanya 

juga sebagai pemilik. Disamping itu terdapat seksi-seksi yang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab masing-masing. Di bawah ini contoh struktur organisasi 

industri kecil konveksi menurut Satyodirgo (1979: 129): 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Industri Kecil Konveksi 

Penetapan hubungan dalam suatu organisasi merupakan salah satu syarat 

terciptanya kerja sama (team work), antara karyawam dengan karyawan dan 

antara departemen dengan departemen. Pengorganisasian merupakan proses 

dimana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi ketentuan 
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dan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua 

tujuan organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan 

yang logis dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang 

yang bertanggug jawab. 

Tegasnya proses pengorganisasian adalah meliputi pembatasan dan 

penjumlahan tugas-tugas, pengelompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, serta 

pendelegasian wewenang di antara karyawan perusahaan. 

2.4.3 Pelaksanaan 

Langkah utama dari kegiatan pengelolaan usaha adalah perencanaan. 

Perencanaan tidak mempunyai arti jika tidak diikuti dengan pelaksanaan. 

Pelaksanaan akan dilakukan jika perencanaan sudah benar-benar dan sudah 

dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pelaksanaan dalam usaha konveksi antara lain pelaksanaan alat dan bahan, tenaga 

kerja, administrasi, keuangan, produksi dan pemasaran. 

2.4.3.1 Pelaksanaan Alat dan Bahan  

2.4.3.1.1 Alat 

Pemilihan peralatan yang teliti membantu usaha beroperasi seefisien 

mungkin, oleh karena itu pemilihan alat harus dipertimbangkan dengan masak. 

Piranti menjahit dapat dikelompokkan dalam : 

1. Mesin jahit dan perlengkapannya  

Piranti pokok yang harus ada di ruang penjahitan adalah mesin jahit. Ada 

beberapa jenis mesin jahit, antara lain : 

a. Mesin jahit lurus  
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Mesin jahit lurus adalah mesi jahit yang menghasilkan setikan lurus. 

Merk-merk dari mesin ini antara lain: Singer, Butterfly dan Standart 

b. Mesin jahit zig-zag 

Jenis mesin ini dapat menghasilkan setikan lurus, zig-zag dan berbagai 

setikan hias. Hasil jahitan ini dapat dilihat pada aneka macam bordir 

maupun hiasan pada busana. 

c. Mesin jahit penyelesaian 

Mesin ini digunakan untuk merapikan kampuh pada busana yang sudah 

selesai dijahit misalnya : mesin obras, mesin lubang kancing, mesin 

pasang kancing dan mesin wolsom. 

2. Alat bantu menjahit. 

a. Alat untuk membuat pola 

Untuk membuat pola dengan hasil yang tepat, dipergunakan alat sebagai 

berikut : pita ukur, penggaris dan pensil merah biru.      

b. Alat untuk memberi tanda 

Untuk memberi tanda digunakan alat seperti : rader, karbon jahit, kapur 

jahit dan pensil kapur. 

c. Alat untuk menggunting atau memotong 

Alat untuk menggunting atau memotong bahan dengan hasil yang 

memuaskan digunakan alat sebagai berikut : gunting pemotong kain, 

gunting zig-zag, gunting bordir, pendedel, pemotong benang, gunting 

listrik dan meja potong. 

d. Alat untuk menjahit 
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Beberapa alat untuk menjahit perlu diketahui agar alat dapat digunakan 

dengan tepat dan memberikan hasil yang diharapkan. Alat menjahit 

meliputi : jarum pentul, jarum mesin, jarum tangan, tempat penyimpanan 

jarum pentul dan pengait benang. 

e. Alat untuk penyelesaian menjahit 

Alat yang digunakan untuk penyelesaian antara lain : setrika, meja setrika, 

dan papan lengan. 

Pemeliharaan mesin jahit perlu dilakukan secara teratur agar mesin selalu 

dapat digunakan dengan lancar dan efisien. Kelancaran mesin jahit tergantung 

pada pemeliharaan dan kebersihannya. Bila mesin tidak digunakan sebaiknya 

mesin ditutup untuk mencegah debu agar tidak menempel pada mesin. Dalam 

pemeliharaan mesin diperlukan sikat khusus, lap dari bahan katun yang tidak 

berbulu, dan minyak mesin. Cara membersihkan mesin jahit sebagai berikut: 

1. Bagian luar mesin dibersihkan tiap hari secara keseluruhan. Daun dorongan 

dikeluarkan, sepatu mesin, jarum, penutup gigi dan rumah kumparan dilepas 

semuanya disimpan dengan baik di dalam laci mesin agar tidak hilang. 

2. Bagian mesin dibalik, bagian atas dan bawah disikat bersih dari debu, dan 

bulu-bulu benang. Setiap lubang pada bagian mesin dari injakannya perlu 

diberi satu tetes pelumas atau minyak mesin. 

3. Setelah diberi minyak mesin dijalankan perlahan-lahan beberapa menit untuk 

membiarkan minyak bekerja di dalam bagian-bagian yang bergerak. Bagian-

bagian mesin yang dilepas pada waktu membersihkan dibersihkan kembali. 
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4. jika mesin digunakan setiap hari, maka mesin harusdibersihkan dan diberi 

minyak setiap bulan. Jika mesin digunakan tidak setiap hari, dapat 

dibersihkan dan diberi minyak setiap dua bulan. 

5. Letakkan sehelai bahan di bawah sepatu mesin dengan posisi sepatu turun. 

Bahan tersebut akan menyerap kelebihan minyak mesin yang mungkin 

mengalir dari kepala mesin. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan 

noda-noda minyak pada bahan ketika menjahit (Saleh 1991: 34). 

2.4.3.1.2 Bahan 

Pengaturan penggunaan bahan baku dan bahan tambahan secara tepat 

disesuaikan dengan kebutuhan. Bahan yang digunakan untuk konveksi terdiri dari  

1. Bahan baku  

Yang termasuk bahan baku adalah bahan tekstil atau kain. 

2. Bahan tambahan  

Bahan tambahan merupakan bahan yang dibutuhkan pada dasar tekstil untuk 

keperluan menjahit dalam pembuatan busana. Contohnya : benang, kancing, 

kain pelapis dan kain keras. 

Menurut satyodirgo (1979: 144) untuk memilih bahan yang akan 

dipergunakan dalam pembuatan pakaian yang akan dihasilkan, harus 

mempertimbangkan bermacam-macam hal antara lain: 

1. Jenis pakaian yang akan dibuat. Tiap-tiap jenis pakainan mempunyai 

persyaratan yang sangat berbeda. 

2. Model yang akan dibuat. Masing-nasing model menuntut adanya pemilihan 

bahan yang tepat agar dapat menghasilkan bentuk yang bagus. 
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3. Konsumen yang dituju atau untuk siapa pakaian itu akan dibuat, apakah anak-

anak, remaja, orang tua, laki-laki atau wanita. 

Untuk pembelian bahan baku terbagi menjadi dua cara yaitu pembelian 

secara eceran dan grosir tergantung pada bahan yang dibutuhkan. Hal yang harus 

diperhatikan pada perusahaan konveksi tetap, persediaan bahan harus 

dipersiapkan 2 x lipat dari bahan kebutuhan 1 x produksi, dengan arti lain bahwa 

untuk produksi selanjutnya bahan telah tersedia selama hasil produksi yang telah 

jadi masih dalam proses penjualan (Satyodirgo 1979: 146).  

 Agar menjaga agar bahan tidak berceceran, bahan baku dan bahan 

tambahan disimpan di gudang. Bahan harus disimpn dengan baik, yaitu 

menyimpan setiap jenis barang secara tersendiri, tidak dicampur aduk dan dicatat 

di kartu masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi kerja agar 

mudah dan cepat mencarinya sehingga tidak membuang waktu dan tenaga. Syarat-

syarat gudang penyimpanan adalah tidak lembab agar barang yang disimpan tidak 

bercendawan, bebas dari hama agar barang-barang tidak rusak, terletak pada 

tempat yang aman. 

2.4.3.2 Pelaksanaan Tenaga Kerja  

Sumber daya terpenting suatu perusahaan adalah sumber daya manusia, 

yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka 

kepada perusahaan (Handoko 2001:233). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengelola tenaga kerja adalah : 

2.4.3.2.1 Pengisian jabatan  
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Pengisian jabatan bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan 

melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran 

perusahaan dapat tercapai. Untuk mendapatkan karyawan yang kualitas dan 

kuantitasnya baik, sehingga efektif mengerjakan tugas-tugasnya harus dilakukan 

dengan cara analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan.  

 Analisis jabatan adalah menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang 

harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa pekerjaan itu dilakukan dan 

bagaimana melakukannya. Hasil analisis pekerjaan ini adalah uraian pekerjaan 

dan spesifikasi pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah uraian mengenai tugas-tugas 

dan tanggug jawab seorang pejabat pada suatu jabatan atau apa hak dan 

kewajinbannya. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian syarat-syarat orang yang 

dapat memangku suatu jabatan tertentu, agar ia dapat bekerja secara efektif 

misalnya pendidikan, jenis kelamin, usia, dll (Hasibuan 2004: 174). Jabatan yang 

dibutuhkan dalam usaha konfeksi antara lain : pimpinan, pembuat pola, bagian 

potong, keuangan, pemasaran dan promosi, tukang jahit. 

2.4.3.2.2 Penarikan (Recruitmen) 

Setelah ditentukan kebutuhan personalia organisasi baik mutu/jenis 

maupun jumlahnya, maka langkah selanjutnuya adalah penarikan dan perolehan 

karyawan-karyawan tersebut dari sumber dalam perusahaan sendiri atau dari 

sumber luar perusahaan. Kemudian organisasi melakukan seleksi terhadap para 

calon karyawan yang tersedia dari hasil penarikan. 

Penarikan (Recruitmen) berkenaan dengan pencarian dan penarikan 

sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-
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kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperolrh karyawan 

dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengisi jabatan-jabatan yang tersedia (Handoko 2001: 240). Menurut Subanar 

(2001: 102) recruitmen dapat dilakukan dengan melihat latar belakang calon 

karyawan yang meliputi : 

1. Tingkat pendidikan  

2. Keterampilan dan kemampuan  

3. Pengalaman kerja  

4. Sikap dan kepribadian  

5. Penampilan  

6. Dan lain-lain aspek 

2.4.3.2.3 Penggajian dan kompensasi  

Penentuan upah/gaji karyawan tergantung pada kebijaksanaan perusahaan 

dengan pertimbangan keperluan dan kemampuan perusahaan. Sistem penggajian 

yang digunakan telah beraneka ragam dan cenderung tidak digunakan pedoman 

yang pasti dalam menentukan upah bagi pekerja. Pada umumnya pada usaha kecil 

sistem penggajian berdasarkan jumlah/kuantitas produk yang dihasilkan oleh 

pekerja. Menurut Subanar (2001: 102) beberapa sistem penggajian yang dikenal 

adalah sebagai berikut : 

1. Merit-sistem  

Mencoba mengukur besar sumbangsih karyawan melalui analisa gerak dan 

tingkah laku selama bekerja yang dihubungkan dengan upah/gaji yang diterima 

per periode usaha. Untuk masing-msing kegiatan akan diberi point/nilai, dan 
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untuk setiap nilai akan dihubungkan dengan besarnya uang yang akan diterima. 

Sistem ini tidak cocok untuk pekerja yang bekerja pada sektor jasa dan 

perdagangan. Karena tidak setiap akrivitas dalam jasa selalu menghasilkan uang. 

2. Jam kerja standar  

Menentukan nilai uang yang diterima karyawan berdasarkan jumlah jam 

kerja dalam 1 periode produksi/usaha ditambah dengan jam kerja lembur. Untuk 

kegiatan sektor industri metode ini sudah banyak yang menerapkan dan umumnya 

cocok dengan keinginan dari karyawan. Kelemahan dari metode ini adalah tidak 

merangsang kerja yang produktif 

3. Out put/hasil nyata  

Menentukan besarnya uang yang diterima oleh karyawan berdasarkan nilai 

output/hasil kerja karyawan yang bersangkutan terhadap perusahaan . Output 

dapat berbentuk jumlah setoran, jumlah produk jadi atau bentuk lain, dan akan 

ditentukan persentase atau nilai yang berhak diterima oleh karyawan yang 

bersangkutan, Sistem ini lebih cocok bagi perusahaan jasa dan perdagangan. 

Konsekuensinya, sistem ini tidak memacu karyawan untuk lebih produktif. 

4. Kombinasi 

Merupakan gabungan dalam usaha kecil dimana untuk para karyawannya 

diberlakukan sistem pengupahan yang berlain-lainan, tergantung dari jenis 

pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian pekerjan tersebut. Pedoman 

pengupahan minimal biasanya mengacu pada ketentuan standar upah buruh 

minimal ditambah tunjangan transport dan uang makan serta bonus. Telah banyak 

wirausaha yang melaksanakan sistem ini, dan umumnya jika cocok, karyawan 
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tidak berkeberatan. Sistem ini juga akan memacu semangant produktifitas, selama 

pengusaha pandai mengkomunikasikannya dengan para karyawan. 

Selain pemberian gaji/upah, yang perlu diperhatikan oleh pengusaha dalam 

mengelola karyawannya adalah kesejahteraan karyawan agar para karyawan betah 

dan mempunyai gairah dalam bekerja. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan 

cara memberi upah secara rutin sesuai dengan kesepakatan dan juga menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti waktu istirahat yang cukup dan 

disediakan makan dan minum 1x, jaminan kesehatan, dll. 

2.4.3.3 Pelaksanaan Administrasi  

 Administrasi adalah segala sesuatu yang dicatat atau ditulis mengenai 

semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha atau lembaga. Pengelolaan 

administrasi adalah pencatatan terhadap semua hal dan kejadian atau kegiatan 

penting bagi pengelolaan perusahaan seperti catatan pemesanan, catatan 

kepegawaian, dsb. Dalam industri konfeksi administrasi yang harus dimiliki 

antara lain: 

2.4.3.3.1 Buku pesanan 

 Buku pesanan memuat segala informasi yang berkaitan dengan 

pesanan para pelanggan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan masalah pesanan 

dapat terkoordinir dengan baik. Berikut contoh buku pesanan menurut satyodirgo 

(1979: 116). 

Tabel 2.1 Buku pesanan 

No. Tanggal 
pesan 

Nama 
Pemesan 

Jumlah 
pesanan 

Tanggal 
selesai 

Keterangan
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2.4.3.3.2 Buku inventaris 

 Buku inventris memuat daftar inventaris alat dan bahan yang dimilki 

perusahaan. Berikut contoh buku inventaris menurut satyodirgo (1979: 118). 

Tabel 2.2 Buku daftar inventaris 

pemasukan Pengeluaran No. Contoh 
bahan/nama Tgl Jml Tgl Jml 

Sisa Keteranga
n 

        
 
 

 

2.4.3.3.3 Buku catatan pegawai 

 Buku catatan pegawai terdiri dari buku absensi yang mencatat daftar 

hadir karyawan dan buku-buku tugas yang memuat tentang pekerjaan karyawan 

setiap harinya. Berikut contoh buku catatan pegawai menurut Satyodirgo (1979: 

116). 

Tabel 2.3 Buku absensi karyawan 

No. Nama Datang 
pukul 

Tugas Pulang 
pukul 

Tanda 
tangan 

     
 

 
 
 

 

2.4.3.4 Pelaksanaan Keuangan 

 Pelaksanaan keuangan adalah pertimbangan dan pencatatan semua 

pemasukan dan pengeluaran uang yang ada dalam perusahaan. Pengendalian 

keuangan yang lemah dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan. Mengingat 

betapa pentingnya keuangan dalam perusahaan maka dibuat sistem pencatatan 
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atau pembukuan dengan sebaik-baiknya. Pembukuan yang dapat dibuat oleh 

pengusaha konveksi antara lain buku kas, buku pembelian dan buku penjualan. 

2.4.3.4.1 Buku kas 

 Buku kas untuk menjaga semua transaksi yang menyangkut 

penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau kas. Berikut contoh buku kas 

menurut satyodirgo (1979: 134). 

Tabel 2.4 Buku kas 

Penerimaan Pengeluaran Tgl 
Ket Biaya 

perlengkapan 
Upah 

jahitan
Jml Ket Biaya 

perlengkapan 
Upah 

jahitan 
Jml 

 
 

        
 
 

 

2.4.3.4.2 Buku Pembelian 

Tabel 2.5 buku pembelian 

Tgl Dibeli kepada 
nama/alamat 

Uraian Pembelian 
tunai 

Pembelian 
kredit 

Jumlah 
pembelian 

      
 
 

2.4.3.4.3 Buku penjualan 

Tabel 2.6 Buku penjualan 

Tgl Dijual kepada 
nama/alamat 

Uraian Penjualan 
tunai 

Penjualan 
tunai 

Jumlah 
pembelian 
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 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan pembukuan yang teratur dan tertib, mencatat semua uang yang 

masuk dan keluar dengan rincian yang jelas. 

2. Pemeriksaan keabsahan semua bukti pembayaran. Jika pembayaran dengan 

cek pastikan bahwa cek itu tidak kosong. 

3. Pemisahan harta pribadi dengan keuangan perusahaan. 

4. Penggunaan jasa bank dengan sebaik-baiknya. 

5. Membuat anggaran untuk semua aspek keuangan dan bandingkan dengan 

realisasinya. Adakan pemeriksaan dengan tetap dan teratur serta dibuat 

laporan keuangan dengan baik. 

 Hal penting dalam pengelolaan keuangan lainnya adalah perhitungan 

harga pokok dan harga jual. Harga pokok adalah jumlah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang sampai barang itu dibawa ke pasar 

(Satyodirgo 1979: 16).  Harga jual adalah harga yang ditawarkan di pasar 

temasuk laba yang diharapkan. Biaya yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

harga pokok dari suatu produk adalah : 

1. Biaya tetap atau biaya konstan adalah biaya yang tidak berubah meskipun 

jumlah produksi ditambah atau dikuramngi misalnya gaji pimpinan dan 

karyawan, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan sewa 

gedung. 

2. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah 

mengikuti jumlah perubahan produksi misalnya bahan baku, upah langsung, 
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minyak dan listrik, bahan penolong, barang gagal, biaya pembelian bahan 

baku dan biaya lembur. 

Rumus-rumus harga pokok dan harga jual menurut Satyodirgo (1979: 25) 

adalah sebagai berikut: 

Harga pokok persatuan   =  biaya  tetap + biaya variabel  

       jumlah produk 

Harga jual persatuan    =  biaya tetap + biaya variabel + laba 

           jumlah produk 

Kontribusi persatuan    =  biaya  tetap + laba  

               jumlah produk 

Jumlah produk     =  biaya  tetap + laba  

        kontribusi persatuan 

Produksi pulang pokok   =    biaya tetap 

           harga persatuan – biaya variabel persatuan 

Laba  =  jumlah harga jual – jumlah biaya variabel–  biaya tetap 

       (Per bulan)     (per bulan) 

 

2.4.3.5 Pelaksanaan Produksi 

Pelaksanaan produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya 

untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan stándar yang telah ditetapkan 

berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin 

(Sule 2005: 14). Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses bagaimana 

sumber daya input dapat diubah menjadi produk output berupa barang/jasa. 

Dengan demikian proses produksi disini adalah penentuan desain pakaian, 

pemilihan bahan, masalah pola dan teknik menjahit pakaian, sampai dengan 

penyelesaian. 
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Langkah-langkah pengelolaa produksi pada industri kecil konveksi antara 

lain: 

1. Melakukan observasi atau penyelidikan tentang suatu model yang diminati 

konsumen. 

2. Merencanakan model, ukuran dan macam bahan. 

3. Menggambar pola dengan mengambil salah satu ukuran yang ada, 

menggunting bahan serta menjahitnya sampai selesai satu potong serta 

diperhitungkan kalkulasi harganya. 

4. Pembuatan pola besar dengan menggunakan ukuran S, M, L, atau XL dari 

kertas karton yang tidak mudah rusak. 

5. Membuat rancangan bahan dan harga secara cermat dengan menggunakan 

ukuran yang sebenarnya untuk tiap-tiap ukuran tersebut sesuai dengan model. 

Dengan demikian akan diperoleh keterangan lengkap mengenai bahan yang 

diperlukan untuk setiap potongnya, setelah semua persiapan selesai , barulah 

kemudian dilakukan permintaan bahan baku dan bahan tambahan ke gudang. 

6. Pola maupun bahan-bahan yang diperlukan beserta contoh rancangan 

bahannya diserahkan ke bagian produksi. 

7. Mengutip pola dengan kapur jahit atau pensil jahit pada lapisan yang paling 

atas, kemudian menggunting dengan menggunakan gunting listrik. 

8. Setelah selesai digunting kemudian dipilih menurut jenis pekerjaannya serta 

kartu tugas yang berisikan cara menjahit serta memasang bagian-bagiannya. 

9. Tiap penjahit diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 
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10. Setelah selesai melengkapi hiasan atau pelengkap lainnya kemudian 

diserahkan ke bagian pemeriksaan mutu. 

11. Setelah diperiksa dengan teliti, dipisahkan dengan diberi tanda untuk pakaian 

yang kurang baik mutunya atau kurang sempurna jahitannya dan nantinya 

akan dijual sebagai barang cacat. 

12. Pakaian yang terpilih diberi label, berisikan ukuran, nama bahan yang dipakai 

dan cara pemeliharaannya. 

13. setelah semua selesai baru kemudian disetrika (diberi bentuk tertentu) dipak 

dan diserahkan ke bagian penyimpanan hasil produksi segera diserahkan 

kebagian penjualan (Satyodirgo 1979: 149). 

2.4.3.6 Pelaksanaan Pemasaran 

Pelaksanaan pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya 

yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang 

dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 

Untuk dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen maka perlu 

melakukan riset pemasaran berupa survei tentang keinginan konsumen sehingga 

pengusaha bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan konsumen 

(Sule 2005: 14). 

Ada beberapa macam cara memasarkan atau menjual produk yang 

dihasilkan antara lain (Satyodirgo 1979: 155): 

1. Secara langsung, yaitu dengan cara mengunjungi ke rumah-rumah,   

perusahaan dan sekolah-sekolah. Atau dengan cara menjual di pasar atau 

dijual di toko sendiri. 
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2. Tidak langsung, yaitu dengan cara titip jual atau dengan cara konsignasi. 

Melalui penyalur atau perantara dengan pembayaran berjangka. 

Teknik pembayarannya, dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara 

tunai dapat juga dengan kredit, yang lain dengan cara komisi dan akhirnya dengan 

mempergunakan uang muka. 

2.4.4 Pengendalian 

Fungsi Pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi 

ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena 

itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Peranan pengendalian sangat 

menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. 

 Menurut Terry (2003: 166) manajer mengelola kegiatan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan atau yang direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan 

dinilai dari pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Penilaian mencakup 

usaha-usaha mengendalikan yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan 

memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan 

kepastian mencapai hasil yang telah direncanakan. 

Tujuan pengendalian 

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 

rencana 

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana 

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi 

berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta 
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memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan 

sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui. 

Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen 

(6 M), efektif dan efisien. 



BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 2006: 116). Variabel dalam penelitian ini adalah 

variabel tunggal yaitu pengelolaan usaha industri kecil konveksi di desa 

Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten. 

3.2  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto 2006: 130). 

Populasi penelitian ini adalah pengusaha konveksi di desa Tempursari yang 

berjumlah 20 pengusaha dengan daftar pengusaha pada lampiran 5 halaman 115 

berdasarkan arsip data tahunan pengusaha konveksi di kantor Koperasi Industri 

Kerajinan Rakyat Harapan Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten 

Klaten tahun 2008. 

3.3  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto 

2006: 131). Sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh jumlah populasi 

karena jumlahnya kurang dari 100 yaitu 20 pengusaha konveksi, maka sampel 

penelitian ini adalah total sampling. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode angket 

Metode angket merupakan metode yang berusaha mengumpulkan 

informasi dengan menyampaikan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis 

oleh responden. Metode angket ini digunakan untuk mengungkap pengelolaan 

usaha industri kecil konveksi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian pada industri kecil konveksi di desa Tempursari 

kecamatan Ngawen kabupaten Klaten. Angket penelitian selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 7 halaman 117. 

3.4.2  Metode observasi 

Metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

obyek dengan menggunakan seluruh alat indra seperti penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dalam penelitian ini termasuk 

observasi sistematis yaitu menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang kondisi fisik tempat 

usaha dan proses produksi usaha konfeksi. Pedoman observasi selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 130. 

3.4.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendukung penelitian yaitu 

dokumen tertulis dan foto usaha konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen 

kabupaten Klaten dalam mengembangkan usahanya. Dokumentasi selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 153. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau 

kuesioner ini dikembagkan dari kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen pengelolaan usaha industri kecil konveksi 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Perencanaan Perencanaan lokasi dan 

bangunan 
Perencanaan keuangan 
Perencanaan alat dan bahan 
Perencnaan tenaga kerja 
Perencanaan produksi 
Perencanaan pemasaran 

Pengorganisasian Struktur organisasi 
Kerjasama antar pekerja 
Pengelompokan tenaga kerja 

Pelaksanaan Pelaksanaan alat dan bahan 
Pelaksanaan tenaga kerja 
Pelaksanaan administrasi 
pelaksanaan keuangan 
Pelaksanaan produksi 
Pelaksanaan pemasaran 

 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan Usaha 
Industri Kecil Konveksi 

pengendalian Pengendalian 
Dari setiap indikator dijabarkan dalam item-item yang penilaiannya 

didasarkan pada kondisi yang ada. Apabila kondisi pada kategori sangat baik 

dengan skor 4, kategori baik dengan skor 3, kategori kurang baik dengan skor 2, 

dan kategori tidak baik dengan skor 1. Kisi-kisi angket selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 1 halaman 83. 

3.6  Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang baik harus memiliki dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel. 
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3.6.1 Validitas Angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2006: 168). Untuk mengukur validiras 

suatu instrumen rumus yang digunakan korelasi product moment: 

( )( )
( ){ } ( ){ }{ ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 .. YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

r
xy

 = koefisien korelasi antara skor X dan Y 

N = Jumlah responden 

XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

X = Jumlah seluruh skor X 

X 2  = Jumlah seluruh kuadrat skor X 

Y = Jumlah seluruh skor Y 

Y 2  = Jumlah seluruh kuadrat Y 

Berdasarkan hasil uji coba pada N=10 diperoleh hasil r xy  =  0.777 > r tabel  

= 0.632. Karena r xy > r tabel   maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Berdasarkan hasil uji coba validitasnya 

yang terdiri dari 65 item dengan  r tabel  product moment N=10 pada taraf 

signifikasi 5% diperoleh r tabel  = 0.632, diketahui 60 item yang dinyatakan valid 

(r xy > r tabel  ) dan 5 item yang tidak valid. Dengan demikian instrumen yang valid 

tersebut dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. Perhitungan validitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 113. 
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3.6.2 Reliabilitas Angket 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen dapat    

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto 2002: 154). Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus 

reliabilitas alpha: 

⎟
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Keterangan: 

11r    = koefisien reabilitas  

k    = jumlah butir soal 

∑ br 2σ   = jumlah varians skor butir 

t
2σ    = varians skor total 

Reliabel atau tidaknya instrumen dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan harga r11 dengan r tabel  product moment pada taraf signifikasi 5 

%. Apabila r 11  lebih besar dari r tabel  maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data. Apabila r11 lebih kecil dari  

r tabel  maka instrumen tersebut tidak reliabel dan tidak dapat digunakan untuk 

mengambil data. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dengan N=10 pada taraf 

signifakasi 5% diperoleh hasil bahwa nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.987 nilai 

tersebut kemudian dibandingkan dengan  r tabel  yaitu 0.632. Karena r11  > r tabel  

maka dinyatakan bahwa angket tersebut dapat digunakan sebagai instrumen 
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penelitian. Perhitungan validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 

halaman 114. 

3.6.3 Reliabilitas rating  

Lembar observasi dilakukan uji dari observer yang melakukan rating. 

Rating adalah prosedur pemberian skor berdasarkan subjektifitas terhadap subyek 

tertentu yang dievaluasi lebih dari seorang pemberi rater. Untuk mengukur 

reliabilitas hasil rating digunakan rumus: 

( ) 22

22

1
'

es

es
xx sks

ssr
−+

−
=  

Keterangan :  

Ss
2 = varians antar subyek yang dikenai rating  

Se
2 = varians eror yaitu varians interaksi antara subyek (s) dan rater (r) 

k    = banyaknya rater yang memberikan rating. (Azwar 2007: 106)  

Hasil uji reliabilitas rata-rata rating dari 3 rater dengan 10 subjek adalah   

0, 985 dengan rata-rata reliabilitas seorang rater 0,956. Tingginya koefisien 

reliabilitas rating dapat diartikan bahwa bahwa pemberian rating yang dilakukan 

oleh masing-masing rater adalah konsisten satu sama yang lain.  

(Lampiran 4 halaman 138)  

3.7 Metode Analisis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

presentase data. Mengorganisir dan mengolah data bersifat kuantitatif supaya 

dapat memberi gambaran teratur tentang keadaan suatu subyek maka data 

kuantitatif dipersentasekan menggunakan rumus : 
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Persentase (%)  = %100x
N
n  

Keterangan: 

% = Tingkat persentase yang diperoleh 

n = Jumlah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai seluruhnya 

(Ali 1993: 184) 

Persentase dari pengolahan data diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas terhadap pertanyaan yang diajukan. Hasil pengolahan data dari 

pertanyaan yang dijawab mempunyai skor maksimal 4 ( 100 %) dengan skor 

minimal 1 (25 %) kemudian ditafsirkan batasan sebagai berikut : 

Skor tertinggi = 
terbesarnilaiBobot
terbesarnilaiBobot x 100 % 

  = %100%100
4
4

=x     

Skor terendah = 
terbesarnilaiBobot
terendahnilaiBobot x 100 % 

  = %25%100
4
1

=x     

Rentang skor = Skor tertinggi - skor terendah 

  = 100% - 25% = 75% 

Interval nilai = 
iklasifikasBanyaknya

terendahskortertinggiSkor −  

  = 75,18
4

25100
=

−
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Berdasarkan batasan di atas maka dapat diperoleh interval persentase dan 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Interval nilai persentase dan klasifikasi pengelolaan usaha 

industri kecil konveksi 

Interval (%) Klasifikasi/Kategori 

81.26 – 100.00 

62.51 – 81.25 

43.76 – 62.50 

25.00 – 43.75 

Sangat baik 

Baik 

Kurang baik 

Tidak Baik 

 

Perhitungan deskriptif persentase selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 

halaman 141. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Desa Tempursari merupakan daerah sentra industri kecil konveksi yang 

memproduksi pakaian bayi dan pakaian dalam. Usaha ini merupakan usaha yang 

dikelola secara turun temurun sejak tahun 70an. Banyaknya konveksi yang 

bermunculan di desa Tempursari menjadikan adanya persaingan usaha antara 

konveksi yang satu dengan yang lain..  Pada kenyataannya tidak semuanya dapat 

berkembang dengan baik. Ada beberapa di antaranya bisa melaju dengan pesat 

dan berkembang dengan baik, dan ada pula di antaranya yang masih memerlukan 

perhatian.  

Di desa ini terdapat 20 pengusaha konveksi yang masih bertahan sampai 

saat ini dan tersebar di beberapa dukuh di desa Tempursari yaitu dukuh 

Tempursari, dukuh Kacangan, dukuh Kringinan, dan dukuh Trono (Sumber : 

Arsip data pengusaha konveksi di kantor Koperasi Industri Kerajinan Rakyat 

Harapan Desa Tempursari tahun 2008). Industri yang sampai sekarang masih 

bertahan memiliki paling sedikitnya 5 tenaga kerja untuk membantu mengelola 

usaha konveksi tersebut. Pengusaha konveksi memproduksi pakaian bayi ataupun 

pakaian dalam menggunakan jenis bahan dari kaos PE. Produk yang dihasilkan 

kemudian dipasarkan di beberapa kota di pulau Jawa, yaitu Magelang, Salatiga, 

Yogyakarta, Kendal, Solo, Surabaya dan Semarang bahkan ada beberapa 

pengusaha yang memasarkannya sampai ke luar Jawa. Latar belakang pendidikan 
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pengusaha di desa ini bermacam-macam yaitu sebanyak 4 pengusaha merupakan 

lulusan SMP, 10 pengusaha lulusan dari SMA, dan ada 6 pengusaha lulusan dari 

perguruan tinggi. Pendidikan bagi pengusaha belum menjadi jaminan akan 

datangnya kesuksesan  jika tidak disertai dengan kerja keras, ulet, terampil dan 

pantang menyerah dalam memajukan usaha konveksinya. 

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan usaha 

pada industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten 

Klaten dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendaliannya. Data penelitian diperoleh dari pengisian angket dan lembar 

observasi kemudian dianalisis menggunakan deskriptif persentase. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data bahwa 

secara umum pengelolaan usaha industri kecil di desa Tempursari kecamatan 

Ngawen kabupaten Klaten tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.1 seperti berikut: 

  Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Pengelolaan Usaha Industri Kecil Konveksi  

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 5 25 
2 62.51 – 81.25 Baik 12 60 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  3 15 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Nampak pada tabel 4.1 mayoritas 60% pengusaha mampu mengelola 

usaha dengan baik bahkan 25% dalam kategori sangat baik, namun demikian 

masih ada 15% pengusaha yang mengelola usaha dengan kurang baik. Distribusi 
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frekuensi pengelolaan usaha industri kecil konveksi apabila dibuat diagram 

lingkaran akan tampak seperti gambar 4.1 berikut: 

Sangat Baik, 
25%

Baik, 60%

Kurang Baik, 
15%

Tidak Baik, 
0%

 

Gambar 4.1 Distribusi Frekuensi Pengelolaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

Lebih jelasnya, gambaran tentang pengelolaan usaha industri di desa 

Tempursari dapat dilihat dari rata-rata persentase skor dari setiap indikator seperti 

tertera pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Rata-Rata Persentase Skor Dari Masing-Masing Indikator Pengelolaan 

Usaha Industri Kecil Konveksi 

No Indikator Persentase Skor Kriteria 
1 Perencanaan 72.60 Baik 
2 Pengorganisasian 71.67 Baik 
3 Pelaksanaan 73.52 Baik 
4 Pengendalian 71.88 Baik 
Total X rata-rata = 71.53 

 

Jika dilihat dari setiap aspeknya, persentase tertinggi pada pelaksanaan 

yaitu sebesar 73.52%, selanjutnya perencanaan sebesar 72.60%, Pengendalian 

71.88% dan persentase terkecil pada aspek pengorganisasian dengan persentase 

sebesar 71.67%. Rata-rata persentase skor dari masing-masing indikator 
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pengelolaan usaha industri kecil konveksi apabila dibuat diagram batang akan 

tampak seperti gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4.2 Rata-Rata Persentase Skor Dari Masing-Masing Indikator 
Pengelolaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

 
4.2.1 Perencanaan 

Perencanaan usaha industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan 

Ngawen Kabupaten Klaten berdasarkan analisis deskriptif persentase secara 

umum tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Perencanaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 5 25 
2 62.51 – 81.25 Baik 12 60 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  3 15 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
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Nampak pada tabel 4.3 sebanyak 60% pengusaha mampu merencanakan 

usaha dengan baik bahkan 25% dalam kategori sangat baik, namun demikian 

masih ada 15% pengusaha melakukan perencanaan yang kurang baik. Distribusi 

frekuensi perencanaan usaha industri kecil konveksi apabila dibuat diagram 

lingkaran akan tampak seperti gambar 4.3 berikut: 

Sangat Baik, 
25%

Baik, 60%

Kurang Baik, 
15%

Tidak Baik, 
0%

 

Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Perencanaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha sudah 

melakukan perencanaan secara baik dalam hal lokasi dan bangunan, keuangan, 

alat dan bahan, tenaga kerja, priduksi, serta perencanaan pemasaran. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Rata-Rata Kualitas Perencanaan Usaha 

No Perencanaan Mean Kriteria 
1 Lokasi dan Bangunan 75.63 Baik 
2 Keuangan 74.38 Baik 
3 Alat dan Bahan 73.75 Baik 
4 Tenaga Kerja 71.00 Baik 
5 Produksi 72.92 Baik 
6 Pemasaran 61.25 Kurang Baik 
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Nampak pada tabel 4.4 kualitas perencanaan tertinggi berkaitan dengan 

perencanaan lokasi dan bangunan (75.63%), selanjutnya diikuti dengan 

perencanaan keuangan (74.38%), alat dan bahan (73.75%), Perencanaan produksi 

(72.92%), perencanaan tenaga kerja (71.00%). Rata-rata perencanaan yang masih 

perlu ditingkatkan adalah perencanaan pemasaran (61.25%) karena masih 

tergolong kurang baik. Rata-rata perencanaan usaha industri kecil konveksi 

apabila dibuat diagram batang akan tampak seperti gambar 4.4 berikut: 
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Gambar 4.4 Rata-Rata Perencanaan Usaha Industri Kecil Konveksi 
4.2.1.1 Perencanaan Lokasi Dan Bangunan 

Perencanaan lokasi dan bangunan oleh para pengusaha industri kecil 

konveksi di desa Tempursari tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Perencanaan Lokasi Dan Bangunan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 6 30 
2 62.51 – 81.25 Baik 11 55 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  2 10 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 1 5 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Berdasarkan tabel di atas, dari 20 pengusaha sebanyak 6 pengusaha (30%) 

memiliki perencanaan lokasi dan bangunan yang sangat baik, 11 pengusaha (55%) 

dalam kategori baik, 2 pengusaha (10%) dalam kategori kurang baik, dan 1 

pengusaha (5%) dalam kategori tidak baik. 

4.2.1.2 Perencanaan Keuangan 

Perencanaan keuangan yang digunakan untuk menunjang usaha konveksi 

yang dimiliki oleh sebagian besar pengusaha tergolong baik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Perencanaan Keuangan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 5 25 
2 62.51 – 81.25 Baik 10 50 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  4 20 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 1 5 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 5 pengusaha (25%) memiliki 

perencanaan keuangan yang sangat baik, 10 pengusaha (50%) dalam kategori 

baik, 4 pengusaha (20%) dalam kategori kurang baik dan 1 pengusaha (5%) dalam 

kategori tidak baik. 
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4.2.1.3 Perencanaan Alat dan Bahan 

Perencanaan alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang usaha 

industri kecil konveksi yang dimiliki oleh sebagian besar pengusaha tergolong 

baik dan kurang baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Perencanaan Alat dan Bahan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 6 30 
2 62.51 – 81.25 Baik 7 35 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  7 35 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Nampak pada tabel di atas, 6 pengusaha (30%) memiliki perencanaan alat 

dan bahan yang sangat baik, 7 pengusaha (35%) dalam kategori baik, dan 7 

pengusaha (35%) dalam kategori kurang baik. 

4.2.1.4 Perencanaan Tenaga Kerja 

Terkait dengan perencanaan tenaga kerja yang dijalankan menunjukkan 

bahwa sebagian besar pengusaha dapat merencanakan dengan baik. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Perencanaan Tenaga Kerja 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 2 10 
2 62.51 – 81.25 Baik 14 70 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  4 20 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 
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Nampak pada tabel 4.8, 2 pengusaha (10%) memiliki perencanaan tenaga 

kerja yang sangat baik, 14 pengusaha (70%) dalam kategori baik, dan 4 pengusaha 

(20%) dalam kategori kurang baik. 

4.2.1.5 Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi yang dilakukan oleh para pengusaha industri kecil 

konveksi di Desa Tempursari tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Perencanaan Produksi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 5 25 
2 62.51 – 81.25 Baik 11 55 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  4 20 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat pada tabel di atas, 5 pengusaha (25%) memiliki perencanaan 

produksi yang sangat baik, 11 pengusaha (55%) dalam kategori baik, dan 4 

pengusaha (20%) dalam kategori kurang baik. 

 

4.2.1.6 Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan pemasaran yang dilakukan oleh para pengusaha industri kecil 

konveksi di desa Tempursari tergolong kurang baik. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Perencanaan Pemasaran 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 2 10 
2 62.51 – 81.25 Baik 6 30 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  9 45 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 3 15 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat pada tabel di atas, 2 pengusaha (10%) memiliki perencanaan 

pemasaran yang sangat baik, 6 pengusaha (30%) dalam kategori baik, dan 9 

pengusaha (45%) dalam kategori kurang baik, dan 3 pengusaha (15%) dalam 

kategori tidak baik. 

4.2.2 Pengorganisasian 

Pengorganisasian yang dilakukan industri kecil konveksi di desa 

Tempursari kecamatan Ngawen kabupaten Klaten menunjukkan bahwa secara 

umum tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Pengorganisasian Usaha Industri Kecil Konveksi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 2 10 
2 62.51 – 81.25 Baik 10 50 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  8 40 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Nampak pada tabel 4.11 sebanyak 10% pengusaha mampu membentuk 

sebuah sistem organisasi dalam perusahaan konfeksi dalam kategori sangat baik, 

selanjutnya ada 50% pengusaha dalam kategori baik, namun demikian masih ada 

40% pengusaha .yang melakukan pengorganisasian secara kurang baik. Distribusi 

frekuensi pengorganisasian usaha industri kecil konveksi apabila dibuat diagram 

lingkaran akan tampak seperti gambar 4.5 berikut: 
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Gambar 4.5 Distribusi Frekuensi Pengorganisasian Usaha Industri Kecil Konveksi 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha 

industri kecil konveksi sudah membentuk sebuah sistem organisasi yang baik, 

tidak hanya merancang memgatur hubungan antar manusia saja, tetapi juga 

mengelompokkan tugas, dan koordinasi dalam pekerjaan. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.12 Rata-Rata Kualitas Pengorganisasian Usaha 

No Pengorganisasian Mean Kriteria 
1 Struktur Organisasi 55.00 Kurang Baik 
2 Kerjasama Antar Pekerja 71.67 Baik 
3 Pengelompokan Tenaga Kerja 73.33 Baik 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Nampak pada tabel 4.12, Pengorganisasian tertinggi berkaitan dengan 

pengelompokan tenaga kerja mencapai 73.33%, selanjutnya diikuti dengan 

kerjasama antar anggota 71.67% dan struktur organisasi 55.00%. Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan adanya suatu data ekstrim sehingga untuk pengambilan 
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rata-ratanya tidak menggunakan mean tetapi menggunakan median atau nilai 

tengah yaitu 71.67%. Rata-rata kualitas pengorganisasian apabila dibuat diagram 

batang akan tampak seperti gambar 4.6 berikut: 
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Gambar 4.6 Rata-rata Kualitas Pengorganisasian 

 

4.2.2.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dijalankan oleh sebagian besar pengusaha 

tergolong kurang baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Struktur Organisasi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 1 5 
2 62.51 – 81.25 Baik 2 10 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  14 70 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 3 15 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel diatas, 1 pengusaha (5%) memiliki struktur organisasi 

yang sangat baik, 2 pengusaha (10%) memiliki struktur organisasi yang baik, 14 
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pengusaha (70%) memiliki struktur organisasi yang kurang baik, dan 3 pengusaha 

(15%) memiliki struktur organisasi yang tidak baik. 

4.2.2.2 Kerjasama Antar Pekerja 

Kerjasama antar pekerja yang dimiliki oleh sebagian besar pengusaha 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Kerjasama Antar Pekerja 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 7 35 
2 62.51 – 81.25 Baik 7 35 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  6 30 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel diatas, 7 pengusaha (35%) memiliki kerjasama antar 

pekerja yang sangat baik, 7 pengusaha (35%) memiliki kerjasama antar pekerja 

yang baik, dan 6 pengusaha (30%) memiliki kerjasama antar pekerja yang kurang 

baik. 

4.2.2.3 Pengelompokan Tenaga Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelompokan 

tenaga kerja tergolong dalam kategori baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Pengelompokan Tenaga Kerja 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 6 30 
2 62.51 – 81.25 Baik 9 45 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  5 25 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 
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Terlihat dari tabel diatas, 6 pengusaha (30%) memiliki pengelompokan 

tenaga kerja yang sangat baik, 9 pengusaha (45%) memiliki pengelompokan 

tenaga kerja yang baik, dan 5 pengusaha (25%) memiliki pengelompokan tenaga 

kerja yang kurang baik. 

4.2.3 Pelaksanaan 

Langkah utama dari kegiatan pengelolaan usaha adalah perencanaan. 

Perencanaan tidak mempunyai arti jika tidak diikuti dengan pelaksanaan. Hasil 

analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa pelaksanaan proses produksi 

yang dilakukan oleh sebagian besar pengusaha tergolong baik. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berukut: 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 3 15 
2 62.51 – 81.25 Baik 17 85 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  0 0 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Nampak pada tabel 4.16 sebanyak 3 pengusaha (15%) dalam menjalankan 

usahanya dalam kategori sangat baik, dan 17 pengusaha (85%) dalam kategori 

baik. Distribusi frekuensi pelaksanaan usaha industri kecil konveksi apabila dibuat 

diagram lingkaran akan tampak seperti gambar 4.7 berikut: 
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Gambar 4.7 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Usaha Industri Kecil Konveksi 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha 

mampu melaksanakan perencanaan  alat dan bahan, tenaga kerja, administrasi, 

keuangan, produksi, dan  pemasaran dengan baik. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 Rata-Rata Kualitas Pelaksanaan Usaha 

No Perencanaan Mean Kriteria 
1 Alat dan Bahan 75.83 Baik 
2 Tenaga Kerja 70.63 Baik 
3 Administrasi 65.31 Baik 
4 Keuangan 75.63 Baik 
5 Produksi 76.25 Baik 
6 Pemasaran 72.19 Baik 
Sumber : Data Penelitian 2008 

 Berdasarkan tabel 4.17, pengelolaan yang paling baik adalah pelaksanaan  

produksi (76.25%), diikuti pelaksanaan perencanaan alat dan bahan (75.83%), 

pelaksanaan keuangan (75.63%), pelaksanaan pemasaran (72.19%), pelaksanaan 

tenaga kerja  (70.63%), dan pelaksanaan administrasi (65.31%). Rata-rata kualitas 

pelaksanaan apabila dibuat diagram batang akan tampak seperti gambar 4.8 

berikut: 
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Gambar 4.8 Rata-rata Kualitas Pelaksananaan 

 

4.2.3.1 Pelaksanaan Alat dan Bahan 

Pelaksanaan alat dan bahn oleh sebagian besar pengusaha tergolong baik. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Alat dan Bahan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 8 40 
2 62.51 – 81.25 Baik 8 40 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  4 20 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel 4.18, 8 pengusaha (40%) melaksanakam perencanaan 

alat dan bahan dengan sangat baik, 8 pengusaha (40%) melaksanakan  dengan 

baik, dan 4 pengusaha (20%) melaksanakan dengan kurang baik. 
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4.2.3.2 Pelaksanaan Tenaga Kerja 

Pelaksanaan tenaga kerja sebagian besar pengusaha industri kecil konveksi 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Tenaga Kerja 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 3 15 
2 62.51 – 81.25 Baik 12 60 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  5 25 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel diatas, 3 pengusaha (15%) melaksanakan perencanaan 

tenaga kerja dengan sangat baik, 12 pengusaha (60%) melaksanakan dengan baik, 

dan 5 pengusaha (25%) melaksanakan  dengan kurang baik. 

4.2.3.3 Pelaksanaan Administrasi 

Pelaksanaan administrasi sebagian besar pengusaha industri kecil konveksi 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Administrasi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 2 10 
2 62.51 – 81.25 Baik 10 50 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  6 30 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 2 10 

Total 20 100 
Terlihat dari tabel 4.20, 2 pengusaha (10%) melaksanakan administrasi 

dengan sangat baik, 10 pengusaha (50%) melaksanakan dengan baik, 6 pengusaha 

(30%) melaksanakan dengan kurang baik, dan 2 pengusaha (10%) melaksanakan 

dengan tidak baik. 
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4.2.3.4 Pelaksanaan Keuangan 

Pelaksanaan keuangan sebagian besar pengusaha industri kecil konveksi 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Keuangan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 5 25 
2 62.51 – 81.25 Baik 10 50 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  4 20 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 1 5 

Total 20 100 
Terlihat dari tabel diatas, 5 pengusaha (25%) melaksanakan perencanaan 

keuangan dengan sangat baik, 10 pengusaha (50%) melaksanakan dengan baik, 4 

pengusaha (20%) melaksanakan dengan kurang baik, dan 1 pengusaha (5%) 

melaksanakan dengan tidak baik. 

4.2.3.5 Pelaksanaan Produksi 

Pelaksanaan produksi sebagian besar pengusaha industri kecil konveksi 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Produksi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 7 35 
2 62.51 – 81.25 Baik 10 50 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  3 15 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel diatas, 7 pengusaha (35%) melaksanakan perencanaan 

produksi dengan sangat baik, 10 pengusaha (50%) melaksanakan dengan baik, 

dan 3 pengusaha (15%) melaksanakan dengan kurang baik. 

4.2.3.6 Pelaksanaan Pemasaran 
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Pelaksanaan pemasaran sebagian besar pengusaha industri kecil konveksi 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Pemasaran 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 2 10 
2 62.51 – 81.25 Baik 13 65 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  4 20 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 1 5 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat dari tabel diatas, 2 pengusaha (10%) melaksanakan perencanaan 

pemasaran dengan sangat baik, 13 pengusaha (65%) melaksanakan dengan baik, 4 

pengusaha (20%) melaksanakan dengan kurang baik, dan 1 pengusaha (5%) 

mengelola pemasaran dengan tidak baik. 

4.2.3 Pengendalian 

Pengendalian yang dilakukan oleh pengusaha industri kecil konveksi di 

desa Tempursari tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 Distribusi Frekuensi Pengendalian Usaha Industri Kecil Konveksi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 81.26 – 100.00 Sangat Baik 5 25 
2 62.51 – 81.25 Baik 7 35 
3 43.76 – 62.50 Kurang Baik  8 40 
4 25.00 – 43.75 Tidak Baik 0 0 

Total 20 100 
Sumber : Data Penelitian 2008 

Terlihat pada tabel 4.24 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengusaha (8 pengusaha) mengendalikan usahanya dalam kategori kurang baik, 5 

pengusaha (25%) dalam kategori sangat baik, dan 7 pengusaha (35%) dalam 



 70

kategori baik. Distribusi frekuensi pengendalian usaha industri kecil konveksi 

apabila dibuat dalam diagram lingkaran akan tampak seperti gambar 4.9 berikut: 

 

Sangat Baik, 
25%

Baik, 35%

Kurang Baik, 
40%

Tidak Baik, 
0%

 

Gambar 4.9 Distribusi Frekuensi pengendalian Usaha Industri Kecil Konveksi 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, kajian tentang pengelolaan usaha pada 

industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten 

termasuk dalam kategori baik. Persentase tertinggi adalah fungsi pelaksanaan 

(73.52%), selanjutnya fungsi perencanaan (72.60%), fungsi pengendalian 

(71.88%) dan yang paling rendah adalah fungsi pengorganisasian (71.67%). 

Berdasarkan data tersebut fungsi perencanaan dan pengorganisasian mendapat 

persentase lebih rendah daripada fungsi pelaksanaan dikarenakan industri kecil 

mempunyai ciri-ciri pengelolaan usaha yang kurang baik. Menurut Subanar 

(2001: 1) unsur strategis dalam perencanaan dan organisasi industri kecil perlu 

mendapatkan perhatian yang seksama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebesar 61.25% pengusaha industri kecil di desa Tempursari merencanakan 
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pemasarannya dengan kurang baik. Selain itu sebesar 55% pengusaha di desa ini 

tidak mempunyai struktur organisasi yang baik. 

Industri di desa Tempursari termasuk dalam kategori industri kecil 

sehingga pengusaha merasa tidak memerlukan adanya perencanaan dan 

pengorganisasian secara matang. Pada umumnya pengusaha lebih 

memprioritaskan pada pelaksanaan produksi saja. Meskipun dengan perencanaan 

dan organisasi yang sederhana namun usaha konveksi di desa ini bisa bertahan 

sampai saat ini dan mampu mengatasi persaingan usaha dengan baik. Secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.3.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan bagian yang memiliki peranan penting dan 

menentukan perkembangan dari usaha industri konveksi. Perencanaan yang baik 

dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi pada saat rencana dibuat dan 

juga pada waktu yang akan datang. Berdasarkan data yang  didapat perencanaan 

usaha oleh sebagian besar pengusaha industri kecil di desa Tempursari tergolong 

baik.  

Terkait dengan perencanaan lokasi dan bangunan tergolong dalam kategori 

baik. Hal ini menunjukkkan bahwa pengusaha sudah merencanakan lokasi usaha 

dengan berorientasi pada pasar, bahan baku dan tenaga kerja. Hal ini bertujuan 

agar memperlancar proses produksi, mudah dikenal konsumen, mudah dijangkau 

transportasi sehingga keberhasilan usaha industri konveksi dapat tercapai. Dalam 

hal perencanaan bangunan mayoritas pengusaha sudah tergolong baik, karena 

bangunan sudah banyak yang milik pribadi dengan penataan yang rapi sehingga 
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mendukung kinerja karyawan. Bangunan yang digunakan sudah layak dan 

mempertimbangkan segi kesehatan seperti adanya ventilasi yang baik, dinding 

dan lantainya pun tidak lembab, dan juga adanya kamar mandi dan WC sehingga 

dapat mendukung kenyamanan karyawan pada saat bekerja.  

Perencanaan modal dalam suatu usaha sangatlah penting, sehingga perlu 

perencanaan secara matang. Perencanaan modal yang digunakan untuk menunjang 

usaha konveksi yang dimiliki pengusaha sebagian besar tergolong baik. Modal 

awal yang digunakan milik pribadi dan pinjaman bank sehingga dapat digunakan 

untuk menambah peralatan produksi, menambah persediaan bahan baku, dan juga 

untuk  memperluas bangunan. Sebagian besar pengusaha sudah mampu untuk 

menyusun rencana anggaran dengan baik dengan harapan usaha yang 

dijalankannya mendapat keuntungan yang maksimal. 

Perencanaan alat dan bahan baku yang baik ditunjukkan dengan adanya 

penyusunan rencana pengadaan alat dan bahan baku untuk produksi. Dalam usaha 

konveksi, perencanaan bahan dalam industri konveksi meliputi perencanaan 

berapa jenis bahan yang akan digunakan, misalnya  bahan pokok dan bahan 

tambahan, banyaknya bahan yang dibutuhkan, bagaimana cara memperoleh bahan 

baku dan bahan tambahan, serta bagaimana supaya bahan pokok dan tambahan 

tetap terpelihara dan kondisinya tetap baik. Berdasarkan hasil penelitian sebagian 

besar pengusaha mampu untuk merencanakan alat dan bahan secara baik karena 

mereka dapat memprioritaskan kebutuhan dan cara perolehan bahan dengan 

memperhitungkan pemakaian bahan. Dengan perencanaan yang matang 

diharapkan akan berpengaruh pada kelancaran dalam proses produksi. 
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Perencanaan tenaga kerja oleh sebagian besar pengusaha telah 

merencanakan tenaga kerja secara baik dalam arti telah menggunakan tenaga kerja 

yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, jumlah karyawan, keahlian dan 

pendidikan serta usia karyawan. Berdasarkan penelitian pengusaha industri kecil 

konveksi di desa Tempursari terbukti telah membantu mengurangi tingkat 

pengangguran dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di 

daerah sekitarnya. 

Perencanaan produksi dalam industri kecil konveksi sangat penting 

dilakukan secara baik agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan keinginan. 

Perencanaan yang baik meliputi perencanaan dalam menentukan jenis dan jumlah 

produk yang dibuat agar tepat dalam hal kualitasnya, manfaat dan kuantitasnya 

sehingga dapat dicapai keuntungan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian 

perencanaan produksi oleh pengusaha konveksi di desa Tempursari tergolong 

baik. Hal ini menunjukkan proses produksi sudah dipertimbangkan berdasarkan 

mutu dari produk yang dihasilkan, sistem kerja karyawan, konsumen yang dituju, 

jenis bahan yang digunakan untuk produk tersebut dan model yang sedang 

digemari oleh konsumen. 

Perencanaan pemasaran oleh sebagian perusahaan masih tergolong kurang 

baik sehingga perlu adanya peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha tidak melakukan promosi untuk 

mengenalkan hasil produksinya dan tidak memiliki strategi pemasaran yang baik 

untuk menghadapi persaingan.  
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4.3.2 Pengorganisasian 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa masih ada sebagian 

perusahaan konveksi yang pengorganisasiannya masih tergolong kurang baik, 

namun sebagian besar sudah tergolong baik. Ditinjau dari struktur organisasinya 

sebagian besar perusahaan tidak mempunyai struktur organisasi jadi pimpinan 

perusahaan melakukan penanganan secara langsung terhadap usahanya, namun 

demikian pengusaha sudah menempatkan karyawan sesuai bakat yang dimiliki. 

Pada indikator kerjasama antar pekerja sebagian besar perusahaan dalam kategori 

baik, hal ini dibuktikan dari sistem koordinasi atau komunikasi sudah dijalankan 

dengan baik. Sebagian besar perusahaan tidak mengadakan rapat rutin dari 

pimpinan sampai karyawan. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengusaha 

yang beranggapan bahwa perusahaan yang dipimpinnya merupakan perusahaan 

berskala kecil sehingga lebih memprioritaskan proses produksi saja. Pada 

indikator pengelompokan tenaga kerja diperoleh sebagian besar perusahaan 

tergolong baik, terbukti sudah banyak pengusaha yang mampu membentuk 

kelompok kerja dengan menempatkan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan 

bakat yang dimiliki. Pembagian kerjanyapun sudah terlihat teratur. 

4.3.3 Pelaksanaan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket dan observasi menunjukkan 

bahwa proses pelaksanaan industri kecil konveksi di desa Tempursari tergolong 

baik. Pelaksanaan yang baik ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan alat dan 

bahan, pelaksanaan tenaga kerja, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan 

keuangan, pelaksanaan produksi dan pelaksanaan pemasaran. 
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Berkaitan dengan pelaksanaan alat dan bahan sebagian besar pengusaha 

tergolong dalam kategori baik, mayoritas pengusaha melakukan pembelian alat 

dan bahan secara grosir sehingga penggunaannya bisa lebih efektif. Bahan yang 

dibeli tidak lepas dari pertimbangan model dan konsumen yang akan dituju. 

Berdasarkan hasil observasi, peralatan yang dimiliki oleh mayoritas perusahaan 

tergolong baik karena mesin dan alat-alat yang digunakan cukup untuk melakukan 

proses produksi.  

Dilihat dari pelaksanaan tenaga kerja sebagian besar pengusaha sudah 

tergolong baik. Mayoritas pengusaha tenaga kerjanya sudah tergolong baik 

dengan syarat-syarat karyawan memiliki keahlian dalam bidang konveksi. Namun 

jaminan kesejahteraan bagi karyawan belum optimal sebab masih memberikan 

upah secara rutin saja sedangkan tunjangan sosial dan keselamatan kerja hanya 

diberikan oleh beberapa pengusaha saja, namun sistem kerja yang dijalankan 

sudah tergolong baik yaitu dengan jam kerja pukul 08.00 – 16.00. 

Pelaksanaan sistem administrasi belum berjalan dengan baik, meskipun 

ada sebagian kecil pengusaha yang melakukan administrasi dengan tertib. Pada 

umumnya pengusaha belum mempunyai pembukuan yang teratur, mereka hanya 

mempunyai catatan-catatan yang masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan 

karena minimnya pengetahuan tentang sistem pembukuan yang baik. 

Dilihat dari pelaksanaan keuangan sebagian besar pengusaha tergolong 

baik. Pengelolaan keuangan oleh mayoritas pengusaha sudah mempertimbangkan 

aspek sumber dana, rencana dan penggunaannya. Untuk dapat mengelola 
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keuangan dengan baik, diperlukan suatu pembukuan, pencatatan uang masuk dan 

uang keluar sehingga dapat diketahui setiap saat. 

Pelaksanaan produksi oleh sebagian besar pengusaha sudah tergolong 

baik. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari angket dan observasi proses 

produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang baik yaitu dimulai 

dari penyelidikan model, perencanaan model ukuran dan bahan, pembuatan 

sampel. Pola dibuat dengan kertas karton ukuran S,M,L, atau XL. Pola dikutip 

dengan kapur jahit pada lapisan kain paling atas dan digunting dengan gunting 

listrik. Kain yang sudah digunting kemudian dipilah sesuai bagian-bagiannya 

kemudian diserahkan kebagian produksi. Bahan-bahan yang sudah dipotong 

kemudian dijahit sesuai bagian-bagiannya dan diperiksa selama proses penjahitan. 

Setelah dijahit dipasang asesoris (bila ada) dan diserahkan ke bagian 

pemeriksaaan mutu. Pakaian-pakaian yang sudah terpilih diberi label berisikan 

ukuran, nomor model, nama bahan yang dipakai dan cara pemeliharaannya. 

Setelah semua selesai kemudian di pak dan diserahkan kebagian penyimpanan 

hasil produk baru diserahkan ke bagian penjualan. Sistem kerja yang dilakukan 

sebagian besar pengusaha adalah sistem borongan. 

Pelaksanaan pemasaran merupakan hal yang sangat penting dan harus 

diperhatikan dengan baik, karena pemasaran merupakan kunci dari keberhasilan 

perusahaan. Apabila perusahaan telah dikelola dengan baik akan tetapi tidak dapat 

memasarkan hasil produksinya, maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

juga akan kurang maksimal, intuk itu dalam pengelolaan pemasaran industri kecil 

konveksi harus memiliki program promosi yang teratur dan jelas sasarannya 



 77

sehinngga dapat meningkatkan hasil pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian 

sebagian besar industri konveksi mampu melaksanakan pemasaran dengan baik. 

Wilayah pemasarannya bervariasi mulai dari dalam kota, luar kota maupun ke luar 

Jawa. Untuk menghadapi persainagn perusahaan menambah jumlah dan macam 

produk serta dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

4.3.4 Pengendalian 

Pengendalian sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu 

rencana. Berdasarkankan hasil penelitian industri kecil konveksi di desa 

Tempursari sudah baik namun adapula yang masih tergolong kurang baik. Pada 

setiap proses produksi perlu dilakukan pengendalian yang baik terhadap setiap 

karyawan yang sedang melakukan pekerjaannya. Disamping itu pengendalian juga 

dilakukan terhadap hasil akhir produksi, apakah sudah memenuhi target yang 

ditentukan dan apakah hasil produksi tersebut telah memenuhi standar mutu atau 

kualitas yang baik. Pengendalian terhadap hasil produksi dilakukan pada teknik 

menjahit, kesesuaian desain, kesesuaian hasil jahitan dan ketepatan waktu, 

sedangkan untuk meningkatkan mutu produk para pengusaha menggunakan bahan 

baku yang berkualitas dan meningkatkan sarana dan prasarana. 

 

 



BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pengelolaan industri kecil konveksi di desa Tempursari kecamatan 

Ngawen kabupaten Klaten ditinjau dari fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tergolong baik. 

Persentase tertinggi adalah fungsi pelaksanaan, selanjutnya fungsi 

perencanaan, fungsi pengendalian dan yang paling rendah adalah fungsi 

pengorganisasian. 

5.1.2 Pada indikator perencanaan dan pengorganisasian persentasenya lebih 

rendah karena industri di desa ini termasuk dalam kategori industri kecil 

sehingga merasa tidak memerlukan adanya perencanaan dan 

pengorganisasian secara matang. Pada umumnya pengusaha lebih 

memprioritaskan pada pelaksanaan produksi saja.  

5.1.3 Usaha yang dilakukan pengusaha untuk mempertahankan dan 

mengembangkan usahanya adalah menambah jumlah produk, membuat 

inovasi baru model produk yang akan dibuat dan memperluas jaringan 

pemasaran. 

 

] 
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5.2 Saran 

5.2.1 Kepada pengusaha untuk merekrut tenaga kerja yang terampil dalam 

manajemen, administrasi dan akuntansi sehingga dapat diketahui 

kelemahan yang harus dibenahi dan kekuatan serta peluang yang dimiliki 

perusahaan agar lebih berkembang. 

5.2.2  Perlu kerjasama dengan pihak Departemen Perindustrian dan Perdagangan  

untuk mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan usaha mengingat 

desa Tempursari adalah daerah sentra industri kecil yang perlu untuk 

dikembangkan. 
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KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
KAJIAN TENTANG PENGELOLAAN USAHA PADA INDUSTRI KECIL KONVEKSI DI DESA 

TEMPURSARI NGAWEN KABUPATEN KLATEN 
 

Indikator Sub Indikator Pertanyaan Skor 
Penelitian

No. Soal Jumlah 
Soal 

Perencanaan Perencanaan 

lokasi dan 

bangunan 

1.  Apa yang menjadi orientasi anda dalam memilih 

lokasi usaha? 

a. Berorientasi pasar dan bahan baku 

b. Berorientasi pasar 

c. Berorientasi bahan baku dan tenaga kerja 

d. Berorientasi pasar, bahan baku dan tenaga kerja 

2. Tempat usaha di wujudkan dalam bentuk bangunan. 

Bagaimana status bangunan usaha industri konveksi 

anda? 

a. Milik sendiri (tidak mengeluarkan biaya untuk 

uang sewa) 

b. Sewa dengan bagi hasil (membayar sewa dengan 

kesepakatan bagi hasil seperti yang telah 

ditentukan) 

a = 2 
b = 1 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6 6 
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c. Kontrak (membayar uang sewa setiap periode 

yang ditentukan) 

d. Alternatif lain……….. 

3. Berapa luas banguna usaha industri konveksi anda?  

a. Kurang dari 100 m2 

b. Antara 100 m2 – 300 m2 

c. Antara 300 m2 – 600 m2 

d. Lebih dari 600 m2 

4. Bagaimana pembagian ruang pada usaha industri 

konveksi anda? 

a. Ruang pimpinan, ruang tamu, ruang produksi,         

       gudang dan ruang istirahat 

b. Ruang pimpinan, ruang tamu dan ruang produksi 

c. Ruang tamu dan ruang produksi 

d. Ruang produksi 

5. Bagaimana keadaan ruang kerja usaha industri 

konveksi anda? 

a. Ventilasi baik, lantai dan dinding tidak lenbab, 

ada kamar mandi dan WC 

 
 
 
 
a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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b. Ventilasi baik, lantai dan dinding tidak lembab, 

tidak  ada kamar mandi dan WC 

c. Ventilasi baik, lantai dan dinding lembab, tidak ada 

kamar mandi dan WC       

d. Ventilasi kurang baik, lantai  dan dinding lembab, 

       tidak ada kamar mandi dan WC 

6. Apakah usaha konveksi anda memenuhi syarat 

kesehatan? 

a. Sangat memenuhi syarat kesehatan karena   

memiliki ventilasi baik, lantai dan dinding tidak 

lenbab, ada kamar mandi dan WC 

b. Memenuhi syarat kesehatan karena memiliki  

       ventilasi baik, lantai dan dinding tidak lembab 

c. Cukup memenuhi syarat kesehatan karena  

       memiliki ventilasi yang baik tetapi dinding dan  

       lantainya lembab 

d. Kurang memenuhi syarat kesehatan karena  

       Ventilasi kurang baik, lantai  dan dinding lembab, 

       tidak ada kamar mandi dan WC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
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 Perencaaan 

keuangan 

7. Darimanakah anda mendapatkan modal pertama kali  

untuk mendirikan usaha konveksi? 

a. Probadi (untung rugi menjadi menjadi tanggung      

        jawab pribadi) 

b. Keluarga (untung rugi bisa dibicarakan secara   

       kekeluargaan) 

c. Pinjaman bank (modal yang bisa dipinjam bisa    

        lebih banyak dengan membayar bunga) 

d. Pinjaman koperasi (modal yang bisa dipinjam      

       relatif sedikit) 

8. Apakah bentuk modal untuk usaha konveksi anda? 

a. Uang 

b. Uang dan alat-alat produksi 

c. Uang, alat-alat produksi dan bangunan 

d. Uang dan bangunan 

9. Berapa modal yang anda butuhkan untuk mendirikan 

usaha konveksi? 

a. Kurang dari Rp. 5.000.000,- 

b. Antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan      

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d =  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = 1 
b = 2 
c = 4 
d = 3  
 
 
 
 
a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 

7,8,9,10 4 



 87 

       Rp.15.000.000,- 

c. AntaraRp. 15.000.000,- sampai dengan  

        Rp25.000.000,- 

d. Lebih dari Rp. 25.000.000,- 

10. Bagaimana perencanaan pembagian modal dalam 

usaha konveksi anda? 

a. Rencana anggaran untuk ijin usaha, pembelian     

       alat dan bahan baku serta untuk gaji karyawan 

b. Rencana anggaran untuk pembelian alat dan 

bahan baku 

c. Rencana anggaran untuk gaji karyawan 

d. Alternatif lain…… 

 
 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perencanaan 

alat dan bahan 

11. Bagaimana status kepemilikan mesin dan alat-alat 

produksi yang anda iliki? 

a. Milik sendiri, turun temurun (tidak mengeluarkan  

       biaya, kualitas menurun) 

b. Milik sendiri, membeli baru (kualitasnya     

        masih bagus untuk produksi) 

a = 3 
b = 4 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 

11, 12,13,14 4 
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c. Milik sendiri, membeli bekas (mengeluarkan  

        biaya untuk pembelian, kualitas menurun) 

d. Menyewa (mengeluarkan biaya untuk sewa) 

12. Berapa jumlah mesin yang anda rencanakan untuk 

mendirikan usaha konveksi? 

a. 1 – 5 mesin 

b. 6 – 10 mesin 

c. 11 – 15 mesin 

d. Lebih dari 15 mesin 

13. Mesin-mesin produksi apa saja yang dimiliki oleh 

industri konveksi anda? 

a. Mesin jahit industri dan mesin obras benang 4 

b. Mesin jahit industri, mesin obras benang 4, dan  

      mesin obras benang 5 

c. Mesin jahit industri, mesin obras benang 4, mesin 

       obras benang 5 dan mesin zig-zag 

d. Mesin jahit industri, mesin obras benang 4, mesin 

       obras benang 5, mesin zig-zag dan mesin bordir 

14. Bagaimana rencana anda dalam mendapatkan bahan 

 
 
 
 
 
a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
 
a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = 3 



 89 

baku untuk memproduksi pakaian? 

a. membeli dari toko kain (kualitas bagus, harga  

       lebih mahal) 

b. Membeli dari pabrik (kualitas bagus, harga lebih  

       murah) 

c. Membeli dari pesanan khusus (kualitas bagus,  

       harga mahal) 

d. Alternatif lain ………….. 

b = 4 
c =2  
d = 1 

 Perencanaan 

tenaga kerja 

15. Apa yang menjadi ketentuan perusahaan dalam 

merencanakan tenaga kerja? 

a. Posisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan 

perusahaan, usia, keahlian dam pendidikan 

karyawan 

b.  Pendidikan dan keahlian karyawan, usia dan 

upah 

c. Posisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan 

perusahaan, usia dan upah 

d. Usia, pendidikan, posisi dan jumlah karyawan 

yang dibutuhkan perusahaan  

a = 4 
b = 1 
c = 3 
d = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,16,17,18,19 5 
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16. Darimana tenaga kerja usaha konveksi nda berasal? 

a. Masyarakar sekitar sehingga bisa mengurangi 

pengangguran di daerah 

b. Luar daerah 

c. Luar kota  

d. a, b, c benar semua 

17. Berapakah jumlah karyawan yang anda rencanakan 

sebagai tenaga kerja? 

a. Kurang dari 10 orang 

b. Antara 10-15 orang 

c. Antara 16-20 orang 

d. Lebih dari 20 orang 

18. Rencana tenaga kerja yang akan pada usaha anda 

berumur antara……. 

a. kurang dari 20 tahun 

b. 20-25 tahun 

c. 26-40 tahun 

d. 40 tahun keatas 

 

 
a = 4 
b = 2 
c = 1 
d = 3 
 
 
 
 
a = 1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
 
a = 2 
b = 4 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
 
 



 91 

19. Kapan anda melakukan penambahan karyawan? 

a. Setiap dibutuhkan 

b. Setiap enam bulan sekali 

c. Setiap satu tahun sekali 

d. Setiap bulan sekali  

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 Perencanaan 

Produksi 

20. Dalam merencanakan proses produksi desain pakaian 

dibuat ……….. 

a. Sesuai dengan Produk khas usaha konveksi anda 

b. Sesuai dengan Trend 

c. Sesuai dengan pesanan 

d. Alternatif lain……. 

21. Berapa rencana biaya produksi yang dibutuhkan untuk 

pembuatan pakaian setiap minggunya? 

a. kurang dari 5 juta 

b. Antara 5-6 juta 

c. Antara 7-9 juta 

d. Lebih dari 10 juta 

22. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

merencanakan proses produksi sehingga 

a =  2 
b = 4 
 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
a =  1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 3 

20,21,22 3 
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menghasilkan laba yang besar dan produk yang 

berkualitas? 

a. Konsumen yang dituju, model, jenis bahan, sistem 

       kerja karyawan, dan mutu produk 

b. Jenis bahan, sistem kerja karyawan, model dan  

       mutu produk 

c. Sistem kerja karyawan, model dan mutu produk 

d. Konsumen, model dan mutu produk 

c = 2 
d = 1 
 

 Perencanaan 

Pemasaran 

23. Bagaimana usaha anda dalam mempromosikan hasil 

produksi? 

a. Melalui iklan 

b. Melalui tenaga penjual 

c. Melalui iklan dan tenaga penjual 

d. Tidak pernah melakukan promosi 

24. Bagaimana strategi pemasaran anda dalam 

menghadapi persaingan? 

a. Meningkatkan kualitas dan menambah macam 

produk 

b. Meningkatkan kualitas, menambah macam 

a =  4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
 
a =  2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 
 
 
 

23,24,25 3 
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produk, dan membuka cabang baru di lokasi lain 

Meningkatkan kualitas, menambah macam produk 

dan menungkatkan pelayanan 

d. Meningkatkan kualitas 

25. Berapa anggaran biaya yang dikeluarkan untuk 

promosi? 

a. Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 

b. Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 

c. Rp. 2.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 

d. Alternatif lain………. 

 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 3 
 
c = 2 
d = 1 

Pengorganisasian Struktur 

Organisasi 

26. Apakah usaha konveksi anda mempunyai struktur 

organisasi? 

a. Mempunyai struktur organisasi tetapi belum dijalankan 

b. Mempunyai struktur organisasi tetapi berjalan sebagian 

c. Mempuyai struktur organisasi yang berjalan dengan 

baik 

d. Tidak mempunyai struktur organisasi 

27. Bagaimana struktur organisasi yang ada pada usaha 

konveksi anda? 

a =  2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 3 

26,27 2 
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a. satu orang pimpinan, satu bagian administrasi, 

bagian pembelian bahan baku, bagiam produksi 

dan bagian pemasaran 

b. satu orang pimpinan, satu bgian admiistrasi dan 

bagian produksi 

c. Satu orang pimpinan dan bagian produksi 

d. Tidak mempunyai ssusunan organisasi 

c = 2 
d = 1 
 

 Kerjasama 

antar pekerja 

28. Bagaimana membina kerjasama yang baik antara para 

pekerja? 

a. Mengadakan pertemuan rutin 1 minggu sekali 

b. Mengadakan pertemuan rutin 1 bulan sekali 

c. Mengadakan pertemuan rutin 1 tahun sekali 

d. Tidak pernah mengadakan pertemuan rutin 

29. Bagaimana sistem kerja karyawan di usaha konveksi 

anda? 

a. Adanya pembagian waktu atau shift 

b. Karyawan hanya mengambil bahan yang 

sudahndipotong kemudian dijahit di rumah 

c. Bekerja pukul 08.00 – 16.00 selama sepekan 

a =  4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
a =  2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 
 
 
 
 
 

28,29,30 3 
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d. Alternatif lain……… 

30. Sikap kepemimpinan yang bagaimana menurut anda 

dapat menarik simpati karyawan? 

a. Memiliki sikap bijaksana, wibawa dan disiplin 

b. Memiliki sikap disiplin, jujur dan demokratis 

c. Memiliki sikap disiplin, bijaksana dan tanggung 

jawab 

d. Memiliki sikap jujur, ramah tamah dan baik 

 
 
a =  3 
b = 2 
c = 4 
d = 1 

 Pengelompokan 

tenaga kerja 

31. Apakah latar belakang pendidikan terakhir anda? 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan Tinggi 

32. Bagaimana cara anda menempatkan karyawan dan 

memberikan pembagian tugas? 

a. Dipilih orang yang terampil dan memiliki 

pengalaman dalam bidangnya serta bertanggung 

jawab 

b. Dipilih orang yang berpengalaman 

a =  1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
a =  4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 

31,32,33,34 4 
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c. Dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman kerja 

d. Alternatif lain……….. 

33. Apakah  klasifikasi tenaga kerja penjahit yang ada 

pada usaha konveksi anda? 

a. Tenaga kasar (biaya murah) 

b. Tenaga terampil (hasil kerja berkualitas) 

c. Tenaga terdidik (berpendidikan belum tentu  

        terampil) 

d. Tenaga terampil dan terdidik (berpendidikan dan  

e. mempunyai kinerja yang bagus) 

34. Bagaimana posisi kebutuhan jabatan dalam konfeksi? 

a. Pimpinan merangkap sebagai pembuat pola dan 

pemasaran, dan bagian produksi (tukang jahit) 

b. Pimpinan merangkap sebagai pengelola 

administrasi, bagian produksi (tukang jahit), dan 

bagian pemasaran 

c. Pimpinan, bagian pola, bagian potong, 

administrasi, produksi (tukang jahit), dan bagian 

 
 
 
 
 
a = 1  
b = 3 
 
c = 2 
d = 4 
 
 
 
 
 
 
 
a =  2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 
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pemasaran 

d. Pimpinan dan bagian produksi 

Pelaksanaan Pelaksanaan 

alat dan bahan 

35. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

memilih bahan? 

a. Jenis pakaian, model dan konsumen yang dituju 

b. Jenis pakaian dan konsumen yang dituju 

c. Jenis pakaian da trend 

d. Model dan konsumen yang dituju 

36. Usaha apa yang dilakukan perusahaan agar mesin dan 

peralatan lain tetap bisa berfungsi dengan baik? 

a. Dua minggu sekali dilakukan pengecekan dan 

servis perawatan 

b. Satu bulan sekali dilakukan pengecekan dan 

servis perawatan 

c. Satu tahun sekali dilakukan pengecekan dan 

servis perawatan 

d. Alternatif lain…….. 

37. Bagaimana cara anda dalam membeli bahan baku? 

a. Membeli dalam jumlah bamyak agar cukup untuk 

a = 4  
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 2 
c = 1 

35,36,37,38 4 
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persediaan 

b. Membeli bahan hanya untuk sekali produksi 

c. Membeli bahan dalam jumlah sedikit, bila kurang 

membeli lagi 

d. Membeli bahan untuk dua kali produksi 

38. Bagaimana arus transportasi bahan baku dari suplayer 

ke perusahaan? 

a. Lancar, aman dan biaya murah 

b. Lancar dan terkendali 

c. Meskipun jauh tetapi lancar 

d. Tidak lancar, sering terlambat 

d = 3 
 
 
 
 
 
 
 
a = 4  
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 Pelaksanaan 

tenaga kerja 

39. Berapa jumlah karyawan pada bagian produksi? 

a. Kurang dari 5 orang 

b. Antara 5 – 10 orang 

c. Antara 10 – 15 orang 

d. Lebih dari 15 orang 

40. Bagaimana sistem penggajian yang anda terapkan? 

a.  Sistem upah menurut waktu 

b. Sistem upah premi (tambahan) 

a =  1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
a =  3 
b = 2 
c = 4 
d = 1 

39,40,41,42 4 
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c. Sistem upah menurut kesatuan hasil 

d. Sistem upah menurut pengalaman 

41. Bagaimana perusahaan anda menjamin kesejahteraan 

karyawan? 

a. Memberi upah secara rutin 

b. Upah dan fasilitas-fasilitas 

c. Upah, fasilitas dan tunjangann social 

d. Upah, tunjangan sosial, fasilitas dan keselamatan 

kerja 

42. bagaimana sistem kerja yang diterapkan dalam usaha 

konveksi anda? 

a. sistem kerja borongan 

b. Sistem kerja berangkai/ban berjalan 

c. Sistem kerja rumahan 

d. Alternatif lain………. 

 
 
 
a =  1 
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 
 
 
 
 
a = 4  
b = 3 
c = 2 
d = 1 

 Pelaksanan 

administrasi 

43. Apakah anda mempunyai catatan administrasi? 

a. Ya, meliputi buku pesanan, buku kas, buku 

inventaris, dan buku catatan pegawai 

b. Ya, meliputi buku pesanan dan buku kas 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 

43,44,45,46 4 
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c. Ya, meliputi buku pesanan saja 

d. Tidak mempunyai catatan administrasi 

44. Bagaimana sistem evaluasi pembukuan di usaha 

konveksi anda? 

a. harian 

b. Mingguan 

c. Bulanan  

d. Tahunan 

45. Inventarisir yang anda lakukan meliputi apa saja? 

a. Bahan baku, bahan tambahan, alat-alat dan mesin 

produksi 

b. Bahan baku dan bahan tambahan 

c. Alat-alat dan mesin produksi 

d. Alternatif lain………. 

46. Bagaimana pelaksanaan administrasi pada usaha 

konveksi anda? 

a. Tidak pernah dicatat dalam pembukuan 

b. Tidak semua kegiatan dicatat dalam pembukuan 

c. Semua kegiatan dicatat dalam pembukuan 

 
 
 
a = 4   
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
a = 1 
b = 3 
c = 4 
d = 2 
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d. Kadang dicatat dalam pembukan  

 Pelaksanaan 

keuangan 

47. Untuk mengelola keuangan perlu pembukuan tertib 

dan rapi, pembukuan yng anda lakukan adalah? 

a. Buku kas, buku penjualan, buku pembelian 

b. Buku pembelian, dan buku penjualan 

c. Buku kas saja 

d. Tidak ada pembukuan 

48. Bagaimana sstem pembayaran atau barang yang dibeli 

konsumen? 

a. Semua pembelian cash 

b. Semua pembelian kredit 

c. Pembelian denag cash dan kredit 

d. Alternatif lain……… 

49. Apakah setiap pembukuan keuangan yang anda 

lakukan dilampiri dengan nota (nota penjualan dan 

pembelian)? 

a. 100 % dilampiri nota (terinci dengan baik) 

b. 75 % dilampiri nota (kurang terinci) 

c. 50 % dilampiri nota (kurang terinci) 

a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 

47,48,49,50,51 5 
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d. Tidak dilampiri nota (tidak terinci) 

50. Bagaimana cara anda mengembangkan usaha? 

a. Meminjam dari tengkulak 

b. Meminjam dari bank 

c. Menjual kekayaan pribadi 

d. Alternative lain………. 

51. Kapan anda menambah modal? 

a. setiap saat jika membutuhkan penambahan 

b. satu bulan sekali 

c. satu tahun sekali 

d. Tidak pernah 

 
 
 
a = 1  
b = 3 
c = 4 
d = 2 
 
 
 
a = 4   
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 

 Pelaksanaan 

produksi 

52. Berdasarkan apakah anda melakukan proses produksi? 

a. Berdasarkan pesanan dan memproduksi sendiri 

kemudian dipasarkan 

b. Memproduksi sendiri kemudian dipasarkan 

c. Jika ada pesanan 

d. Berdasarkan permintaan pasar 

 

a = 3 
b = 1 
c = 2 
d = 4 
 
 
 
 
 
 

52,53,54,55,56,57 6 
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53. apa yang anda lakukan sebelum memulai proses 

produksi? 

a. Survey pasar terlebih dahulu untuk mengerahui 

selera konsumen 

b. Tidak tentu 

c. Uji coba terlebih dahulu, apabila desain dan motif 

disukai maka produksi dilanjutkan 

d. Langsung diproduksi sesuai sengan pesain dan 

motif yang direncanakan 

54. Bagaimana menghadapi permintaan pasar yang 

melebihi kemampuan produksi? 

a. Lembur dan menjalin kerjasama dengan 

perusahaan lain yang sejenis 

b. Menambah jam kerja dan lembur 

c. Menjalin erjasama dengan perusahaan lain atau 

sejenis 

d. Alternatif lain…… 

55. Apakah perusahaan anda menetapkan standar kualitas 

produk? 

a =  4 
b = 1 
c = 3 
d = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = 4 
b = 3 
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a. Ya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan 

b. Ya, sesuai dengan tingkat keterampilan kerja 

c. Tidak ada standar kerja 

d. Alternatif lain……………. 

56. Bagaimanakah langkah-langkah proses produksi di 

usaha konveksi anda? 

a. Merencanakan model, ukuran dan bahan, 

menugaskan ke bagian produksi setelah selesai 

diserahkan ke bagian mutu/QC 

b. Penyelidikan model, mrencanakan model, ukuran 

dan bahan, menugaskan ke bagian produksi, 

pemeriksaan mutu dan diserahkan ke bagian 

pemasaran 

c. Penyelidikan model, merencanakan model, 

ukuran dan bahan, menyerahkan ke bagian 

produksi, kalkulasi harga, pemeriksaan mmutu 

dan diserahkan ke bagian pemasaran 

d. Alternatif lain………. 

c = 1 
d = 2 
 
 
 
 
 
 
a = 2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 
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57. Kapan pelaksanaan quality control hasil produksi pada 

usaha konveksi anda? 

a. Sesudah proses produksi berlangsung 

b. Sebelum dan sesudah proses produksi 

berlangsung 

c. Sebelum, pada saat dan sesudah proses produksi 

berlangsung 

d. Alternatif lain…………… 

 
a =  2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 

 Pelaksanaan 

pemasaran 

58. Bagaimana teknik pemasaran yang dilakukan usaha 

konveksi anda? 

a. Secara langsung, mengunjungi konsumen 

b. Tidak langsung, dengan menitipkan ke took-toko 

c. Dengan sistem pembayaran yang disepakati 

produsen san konsumen 

d. Menggunakan sales promotion 

59. Usaha-usaha apa yang dilakukan anda untuk 

meningkatkan penjualan? 

a. Menambah model 

b. Mengadajkan periklanan 

a = 3   
b = 2 
c = 4 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 2 
c = 3 
d = 1 
 

58,59,60,61 4 
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c. Membuka cabang 

d. Alternatif lain……… 

60. Seberapa jauh wilayah pemasaran usaha konveksi 

anda? 

a. dalam kota 

b. Luar kota 

c. Antar propinsi 

d. Luar negeri 

61. Langkah apa yang dilakukan apabila usaha konveksi 

anda mmengalami kemunduran? 

a. Mengadakan perbaikan administrasi dan produksi 

b. Mengadakan perbaikan produksinya 

c. Mengadakan perbaikan desain dan motifnya 

d. Mengadakan perbaikan manajemen usahanya 

 
 
 
a = 2 
b = 3 
c = 4 
d = 1 
 
 
 
 
 
a =  3 
b = 2 
c = 1 
d = 4 

Pengendalian Pengendalian 62. Apakah aspek yang dinilai dari produk usaha konveksi 

anda? 

a. Teknik jahit dan jenis bahan 

b. Teknik jahit dan kerapian 

c. Teknik jahit, model, dan ketepatn waktu pesanan 

a = 1  
b = 2 
c = 3 
d = 4 
 
 
 

62,63,64,65 4 
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d. Teknik jahit, model, ketepatan waktu dan harga 

yng disesuaikan dengan produk 

63. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan mutu 

produk? 

a. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja, 

menggunakan bahan baku yang berkualitas dan 

meningkatkan sarana dan prasarana 

b. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja, 

menggunakan bahan baku yang berkualitas 

c. Menggunakan bahan baku yang berkualitas 

d. Tidak ada yang dilakukan 

64. Berapa persen (%) hasil produksi menncapai standar 

kualitas produk yang sudah ditentukan? 

a. 90 – 99 % Sisanya tidak memenuhi standar 

b. 80 – 90 % Sisanya tidak memenuhi standar 

c. 70 – 80 % Sisanya tidak memenuhi standar 

d. 60 – 70 % Sisanya tidak memenuhi standar 

 

 

 
 
 
 
a =  4 
b = 3 
c = 2 
d = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a =  4 
b = 3 
 
c = 2 
d = 1 
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65. Apa yang anda lakukan setelah produksi jadi dan 

terjual? 

a. Melakukan tindakan perbaikan dalam jangka 

waktu yang lama 

b. Mengadakan tindakan-tindakan perbaikan 

terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

tidak dikehendaki pada setiap produksi 

c. Melakukan kalkulasi hasil jual pada setiap 

produksi 

d. Melakukan perencanaan yang akan datang 

a =  3 
b = 4 
c = 2 
d = 1 

 



LEMBAR OBSERVASI 
 

 

Nama Usaha  : 

Nama Pengusaha : 

Alamat   : 

No Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Mesin produksi    

a. Terdapat mesin jahit industri    

b. Terdapat mesin obras benang 4    

c. Terdapat mesin obras benang 5    

d. Terdapat mesin bordir    

 

e. Terdapat mesin zig-zag    

2. Alat untuk membuat pola    

a. Terdapat pita ukur    

b. Terdapat mistar/penggaris    

 

c. Terdapat kapur jahit    

3. Alat untuk memotong    

a. Terdapat gunting listrik     

b. Terdapat meja potong    

4. Desain    

a. Terdapat desain produksi     

b. Terdapat sampel produk    

5. Pola    

a. Pembuatan pola sesuai dengan     

    sampel 

    

b. Pola dibuat dari kertas karton   

    dengan ukuran S, M, L, atau Xl 

   



c. Membuat rancangan bahan sesuai      

    dengan ukuran yang sebenarnya 

   

6. Proses memotong    

a. Pola dikutip dengan kapur jahit    

    pada lapisan kain paling atas dan    

    dipotong dengan gunting listrik 

   

b. Kain yang sudah diguntung   

   diperiksa apakah sesuai dengan   

   pola 

   

 

c. Setelah digunting dan diperiksa  

    kemudian dipilih sesuai dengan  

    bagian-bagiannya diserahkan  

    kebagian penjahitan beserta kartu      

   tugas masing-masing 

   

7. Proses menjahit    

a. Pola, rancangan bahan, serta     

   bahan-bahan yang sudah dipotong     

   disertakan ke bagian produksi 

   

b. Karyawan menjahit bahan sesuai  

    dengan bagian-bagiannya 

   

c. Pemeriksaan pada waktu proses  

    penjahitan 

   

 

d. Setelah dijahit dipasang assesories  

   (bila ada) kanudian diserahkan ke   

   bagian pemeriksaan mutu 

   

8. Quality control    

 a. Setelah diperiksa, pakaian yang  

    kurang baik mutunya dipisahkan  

   



   dan diberi tanda yang nantinya   

   akan dijual sebagai barang cacat 

b. Pakaian-pakaian yang terpilih  

    diberi label, berisikan ukuran,  

    nomor model, nama bahan yang  

    dipakai, cara pemeliharaannya 

    

c. Setelah semua selesai, kemudian   

   disetrika dan dipres (diberi bentuk  

   tertentu) dipak dan diserahkan  

   kebagian penyimpanan hasil  

   produksi baru kemudian  

   diserahkan kebagian penjualan 

   

 



ANGKET PENELITIAN 

 

 

Kepada 

Yth. Pimpinan Usaha Industri Kecil Konveksi 

di Klaten 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka tugas penyusunan skripsi dan penyelesaian Studi Strata 1 

untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian tentang ” Kajian Tentang Pengelolaan Usaha Pada Industri Kecil 

Konveksi di Desa Tempursari Ngawen Kabupaten Klaten”. 

Sehubungan dengan hal ini, kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk 

mengisi lembar angket atau menjawab pertanyaan yang telah kami sediakan. 

Adapun jawaban atau keterangan yang Bapak/Ibu berikan tidak akan 

mempengaruhi usaha industri konveksi Anda dan jawaban Bapak/Ibu akan kami 

jaga kerahasiaannya. 

Demikian permohonan kami atas kesediaan dan bantuannya kami ucapkan 

terimakasih. 

 

 

       Klaten,   November 2008 

Penulis 

 

Betty Indriastuti 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANGKET PENELITIAN 
 
 
I. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan 

2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar, sesuai 

kondisi yang sebenarnya 

3. Teliti terlebih dahulu sebelum jawaban diserahkan 

II. Identitas Responden 

Nama Usaha  : 

Nama Pengusaha  : 

Tahun berdirinya Usaha : 

Merk Produk  : 

Jenis Bahan  : 

Jumlah karyawan  : 

Lokasi pemasaran : 

Alamat   : 

III. Pertanyaan 

1. Apa yang menjadi orientasi anda dalam memilih lokasi usaha? 

a. Berorientasi pasar dan bahan baku 

b. Berorientasi pasar 

c. Berorientasi bahan baku dan tenaga kerja 

d. Berorientasi pasar, bahan baku dan tenaga kerja 

2. Tempat usaha di wujudkan dalam bentuk bangunan. Bagaimana status 

bangunan usaha industri konveksi anda? 

a. Milik sendiri  

b. Sewa dengan bagi hasil  

c. Kontrak  

d. Alternatif lain……….. 

3. Berapa luas banguna usaha industri konveksi anda?  

a. Kurang dari 100 m2 

b. Antara 100 m2 – 300 m2 



c. Antara 300 m2 – 600 m2 

d. Lebih dari 600 m2 

4. Bagaimana pembagian ruang pada usaha industri konveksi anda? 

a. Ruang pimpinan, ruang tamu, ruang produksi, gudang dan ruang istirahat 

b. Ruang pimpinan, ruang tamu dan ruang produksi 

c. Ruang tamu dan ruang produksi 

d. Ruang produksi 

5. Bagaimana keadaan ruang kerja usaha industri konveksi anda? 

a. Ventilasi baik, lantai dan dinding tidak lenbab, ada kamar mandi dan WC 

b. Ventilasi baik, lantai dan dinding tidak lembab, tidak  ada kamar mandi 

dan WC 

c. Ventilasi baik, lantai dan dinding lembab, tidak ada kamar mandi dan WC       

d. Ventilasi kurang baik, lantai  dan dinding lembab, tidak ada kamar mandi  

dan WC 

6. Apakah usaha konveksi anda memenuhi syarat kesehatan? 

a. Sangat memenuhi syarat kesehatan karena memiliki ventilasi baik, lantai  

dan dinding tidak lenbab, ada kamar mandi dan WC 

b. Memenuhi syarat kesehatan karena memiliki ventilasi baik, lantai dan  

dinding tidak lembab 

c. Cukup memenuhi syarat kesehatan karena memiliki ventilasi yang baik  

tetapi dinding dan lantainya lembab 

d. Kurang memenuhi syarat kesehatan karena Ventilasi kurang baik, lantai   

dan dinding lembab, tidak ada kamar mandi dan WC 

7. Darimanakah anda mendapatkan modal pertama kali  untuk mendirikan usaha 

konveksi? 

a. Pribadi  

b. Keluarga  

c. Pinjaman bank   

d. Pinjaman koperasi  

8. Apakah bentuk modal untuk usaha konveksi anda? 

a. Uang 

b. Uang dan alat-alat produksi 



c. Uang, alat-alat produksi dan bangunan 

d. Uang dan bangunan 

9. Berapa modal yang anda butuhkan untuk mendirikan usaha konveksi? 

a. Kurang dari Rp. 5.000.000,- 

b. Antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- 

c. AntaraRp. 15.000.000,- sampai dengan Rp25.000.000,- 

d. Lebih dari Rp. 25.000.000,- 

10. Bagaimana perencanaan pembagian modal dalam usaha konveksi anda? 

a. Rencana anggaran untuk ijin usaha, pembelian alat dan bahan baku serta  

untuk gaji karyawan 

b. Rencana anggaran untuk pembelian alat dan bahan baku 

c. Rencana anggaran untuk gaji karyawan 

d. Alternatif lain…… 

11. Bagaimana status kepemilikan mesin dan alat-alat produksi yang anda iliki? 

a. Milik sendiri, turun temurun   

b. Milik sendiri, membeli baru 

Milik sendiri, membeli bekas  

c. Menyewa  

12. Berapa jumlah mesin yang anda rencanakan untuk mendirikan usaha konveksi? 

a. 1 – 5 mesin 

b. 6 – 10 mesin 

c. 11 – 15 mesin 

d. Lebih dari 15 mesin 

13. Mesin-mesin produksi apa saja yang dimiliki oleh industri konveksi anda? 

a. Mesin jahit industri dan mesin obras benang 4 

b. Mesin jahit industri, mesin obras benang 4, dan mesin obras benang 5 

c. Mesin jahit industri, mesin obras benang 4, mesin obras benang 5 dan 

mesin zig-zag 

d. Mesin jahit industri, mesin obras benang 4, mesin obras benang 5, mesin 

zig-zag dan mesin bordir 

14. Bagaimana rencana anda dalam mendapatkan bahan baku untuk memproduksi 

pakaian? 



a. membeli dari toko kain  

b. Membeli dari pabrik  

c. Membeli dari pesanan khusus  

d. Alternatif lain ………….. 

15. Apa yang menjadi ketentuan perusahaan dalam merencanakan tenaga kerja? 

a. Posisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan, usia, keahlian 

dam pendidikan karyawan 

b.  Pendidikan dan keahlian karyawan, usia dan upah 

c. Posisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan, usia dan upah 

d. Usia, pendidikan, posisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan 

perusahaan  

16. Darimana tenaga kerja usaha konveksi nda berasal? 

a. Masyarakar sekitar 

b. Luar daerah 

c. Luar kota  

d. a, b, c benar semua 

17. Berapakah jumlah karyawan yang anda rencanakan sebagai tenaga kerja? 

a. Kurang dari 10 orang 

b. Antara 10-15 orang 

c. Antara 16-20 orang 

d. Lebih dari 20 orang 

18. Rencana tenaga kerja yang akan pada usaha anda berumur antara……. 

a. kurang dari 20 tahun 

b. 20-25 tahun 

c. 26-40 tahun 

d. 40 tahun keatas 

19. Kapan anda melakukan penambahan karyawan? 

a. Setiap dibutuhkan 

b. Setiap enam bulan sekali 

c. Setiap satu tahun sekali 

d. Setiap bulan sekali  

 



20. Dalam merencanakan proses produksi desain pakaian dibuat ……….. 

a. Sesuai dengan produk khas usaha konveksi anda 

b. Sesuai dengan Trend 

c. Sesuai dengan pesanan 

d. Alternatif lain……. 

21. Berapa rencana biaya produksi yang dibutuhkan untuk pembuatan pakaian 

setiap minggunya? 

a. kurang dari 5 juta 

b. Antara 5-6 juta 

c. Antara 7-9 juta 

d. Lebih dari 10 juta 

22. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam merencanakan proses 

produksi sehingga menghasilkan laba yang besar dan produk yang 

berkualitas? 

a. Konsumen yang dituju, model, jenis bahan, sistem kerja karyawan, dan 

mutu produk 

b. Jenis bahan, sistem kerja karyawan, model dan mutu produk 

c. Sistem kerja karyawan, model dan mutu produk 

d. Konsumen, model dan mutu produk 

23. Bagaimana usaha anda dalam mempromosikan hasil produksi? 

a. Melalui iklan 

b. Melalui tenaga penjual 

c. Melalui iklan dan tenaga penjual 

d. Tidak pernah melakukan promosi 

24. Bagaimana strategi pemasaran anda dalam menghadapi persaingan? 

a. Meningkatkan kualitas dan menambah macam produk 

b. Meningkatkan kualitas, menambah macam produk, dan membuka cabang 

baru di lokasi lain 

c. Meningkatkan kualitas, menambah macam produk dan menungkatkan 

pelayanan 

d. Meningkatkan kualitas 

 



25. Apakah usaha konveksi anda mempunyai struktur organisasi? 

a. Mempunyai struktur organisasi tetapi belum dijalankan 

b. Mempunyai struktur organisasi tetapi berjalan sebagian 

c. Mempuyai struktur organisasi yang berjalan dengan baik 

d. Tidak mempunyai struktur organisasi 

26. Bagaimana struktur organisasi yang ada pada usaha konveksi anda? 

a. satu orang pimpinan, satu bagian administrasi, bagian pembelian bahan 

baku, bagiam produksi dan bagian pemasaran 

b. satu orang pimpinan, satu bgian admiistrasi dan bagian produksi 

c. Satu orang pimpinan dan bagian produksi 

d. Tidak mempunyai ssusunan organisasi 

27. Bagaimana membina kerjasama yang baik antara para pekerja? 

a. Mengadakan pertemuan rutin 1 minggu sekali 

b. Mengadakan pertemuan rutin 1 bulan sekali 

c. Mengadakan pertemuan rutin 1 tahun sekali 

d. Tidak pernah mengadakan pertemuan rutin 

28. Bagaimana sistem kerja karyawan di usaha konveksi anda? 

a. Adanya pembagian waktu atau shift 

b. Karyawan hanya mengambil bahan yang sudah dipotong kemudian dijahit 

di rumah 

c. Bekerja pukul 08.00 – 16.00 selama sepekan 

d. Alternatif lain……… 

29. Sikap kepemimpinan yang bagaimana menurut anda dapat menarik simpati 

karyawan? 

a. Memiliki sikap bijaksana, wibawa dan disiplin 

b. Memiliki sikap disiplin, jujur dan demokratis 

 

c. Memiliki sikap disiplin, bijaksana dan tanggung jawab 

d. Memiliki sikap jujur, ramah tamah dan baik 

30. Apakah latar belakang pendidikan terakhir anda? 

a. SD 

b. SMP 



c. SMA 

d. Perguruan Tinggi 

31. Bagaimana cara anda menempatkan karyawan dan memberikan pembagian 

tugas? 

a. Dipilih orang yang terampil dan memiliki pengalaman dalam bidangnya 

serta bertanggung jawab 

b. Dipilih orang yang berpengalaman 

c. Dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja 

d. Alternatif lain……….. 

32. Apakah  klasifikasi tenaga kerja penjahit yang ada pada usaha konveksi anda? 

a. Tenaga kasar  

b. Tenaga terampil  

c. Tenaga terdidik  

d. Tenaga terampil dan terdidik  

33. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam memilih bahan? 

a. Jenis pakaian, model dan konsumen yang dituju 

b. Jenis pakaian dan konsumen yang dituju 

c. Jenis pakaian da trend 

d. Model dan konsumen yang dituju 

34. Usaha apa yang dilakukan perusahaan agar mesin dan peralatan lain tetap bisa 

berfungsi dengan baik? 

a. Dua minggu sekali dilakukan pengecekan dan servis perawatan 

b. Satu bulan sekali dilakukan pengecekan dan servis perawatan 

c. Satu tahun sekali dilakukan pengecekan dan servis perawatan 

d. Alternatif lain…….. 

35. Bagaimana cara anda dalam membeli bahan baku? 

a. Membeli dalam jumlah bamyak agar cukup untuk persediaan 

b. Membeli bahan hanya untuk sekali produksi 

c. Membeli bahan dalam jumlah sedikit, bila kurang membeli lagi 

d. Membeli bahan untuk dua kali produksi 

36. Berapa jumlah karyawan pada bagian produksi? 

a. Kurang dari 5 orang 



b. Antara 5 – 10 orang 

c. Antara 10 – 15 orang 

d. Lebih dari 15 orang 

37. Bagaimana sistem penggajian yang anda terapkan? 

a.  Sistem upah menurut waktu 

b. Sistem upah premi (tambahan) 

c. Sistem upah menurut kesatuan hasil 

d. Sistem upah menurut pengalaman 

38. Bagaimana perusahaan anda menjamin kesejahteraan karyawan? 

a. Memberi upah secara rutin 

b. Upah dan fasilitas-fasilitas 

c. Upah, fasilitas dan tunjangann social 

d. Upah, tunjangan sosial, fasilitas dan keselamatan kerja 

39. bagaimana sistem kerja yang diterapkan dalam usaha konveksi anda? 

a. sistem kerja borongan 

b. Sistem kerja berangkai/ban berjalan 

c. Sistem kerja rumahan 

d. Alternatif lain………. 

40. Apakah anda mempunyai catatan administrasi? 

a. Ya, meliputi buku pesanan, buku kas, buku inventaris, dan buku catatan 

pegawai 

b. Ya, meliputi buku pesanan dan buku kas 

c. Ya, meliputi buku pesanan saja 

d. Tidak mempunyai catatan administrasi 

41. Bagaimana sistem evaluasi pembukuan di usaha konveksi anda? 

a. harian 

b. Mingguan 

c. Bulanan  

d. Tahunan 

42. Inventarisir yang anda lakukan meliputi apa saja? 

a. Bahan baku, bahan tambahan, alat-alat dan mesin produksi 

b. Bahan baku dan bahan tambahan 



c. Alat-alat dan mesin produksi 

d. Alternatif lain………. 

43. Bagaimana pelaksanaan administrasi pada usaha konveksi anda? 

a. Tidak pernah dicatat dalam pembukuan 

b. Tidak semua kegiatan dicatat dalam pembukuan 

c. Semua kegiatan dicatat dalam pembukuan 

d. Kadang dicatat dalam pembukan 

44. Untuk mengelola keuangan perlu pembukuan tertib dan rapi, pembukuan yng 

anda lakukan adalah? 

a. Buku kas, buku penjualan, buku pembelian 

b. Buku pembelian, dan buku penjualan 

c. Buku kas saja 

d. Tidak ada pembukuan 

45. Apakah setiap pembukuan keuangan yang anda lakukan dilampiri dengan nota 

(nota penjualan dan pembelian)? 

a. 100 % dilampiri nota  

b. 75 % dilampiri nota  

c. 50 % dilampiri nota  

d. Tidak dilampiri nota  

46. Bagaimana cara anda mengembangkan usaha? 

a. Meminjam dari tengkulak 

b. Meminjam dari bank 

c. Menjual kekayaan pribadi 

d. Alternative lain………. 

47. Kapan anda menambah modal? 

a. setiap saat jika membutuhkan penambahan 

b. satu bulan sekali 

c. satu tahun sekali 

d. Tidak pernah 

48. Berdasarkan apakah anda melakukan proses produksi? 

a. Berdasarkan pesanan dan memproduksi sendiri kemudian dipasarkan 

b. Memproduksi sendiri kemudian dipasarkan 



c. Jika ada pesanan 

d. Berdasarkan permintaan pasar 

49. apa yang anda lakukan sebelum memulai proses produksi? 

a. Survey pasar terlebih dahulu untuk mengerahui selera konsumen 

b. Tidak tentu 

 

c. Uji coba terlebih dahulu, apabila desain dan motif disukai maka produksi 

dilanjutkan 

d. Langsung diproduksi sesuai sengan pesain dan motif yang direncanakan 

50. Bagaimana menghadapi permintaan pasar yang melebihi kemampuan 

produksi? 

a. Lembur dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang sejenis 

b. Menambah jam kerja dan lembur 

c. Menjalin erjasama dengan perusahaan lain atau sejenis 

d. Alternatif lain…… 

51. Bagaimanakah langkah-langkah proses produksi di usaha konveksi anda? 

a. Merencanakan model, ukuran dan bahan, menugaskan ke bagian produksi 

setelah selesai diserahkan ke bagian mutu/QC 

b. Penyelidikan model, mrencanakan model, ukuran dan bahan, menugaskan 

ke bagian produksi, pemeriksaan mutu dan diserahkan ke bagian 

pemasaran 

c. Penyelidikan model, merencanakan model, ukuran dan bahan, 

menyerahkan ke bagian produksi, kalkulasi harga, pemeriksaan mmutu 

dan diserahkan ke bagian pemasaran 

d. Alternatif lain………. 

52. Kapan pelaksanaan quality control hasil produksi pada usaha konveksi anda? 

a. Sesudah proses produksi berlangsung 

b. Sebelum dan sesudah proses produksi berlangsung 

c. Sebelum, pada saat dan sesudah proses produksi berlangsung 

d. Alternatif lain…………… 

53. Bagaimana teknik pemasaran yang dilakukan usaha konveksi anda? 

a. Secara langsung, mengunjungi konsumen 



b. Tidak langsung, dengan menitipkan ke took-toko 

c. Dengan sistem pembayaran yang disepakati produsen san konsumen 

d. Menggunakan sales promotion 

54. Usaha-usaha apa yang dilakukan anda untuk meningkatkan penjualan? 

a. Menambah model 

b. Mengadakan periklanan 

c. Membuka cabang 

d. Alternatif lain……… 

55. Seberapa jauh wilayah pemasaran usaha konveksi anda? 

a. dalam kota 

b. Luar kota 

c. Antar propinsi 

d. Luar negeri 

56. Langkah apa yang dilakukan apabila usaha konveksi anda mmengalami 

kemunduran? 

a. Mengadakan perbaikan administrasi dan produksi 

b. Mengadakan perbaikan produksinya 

c. Mengadakan perbaikan desain dan motifnya 

d. Mengadakan perbaikan manajemen usahanya 

57. Apakah aspek yang dinilai dari produk usaha konveksi anda? 

a. Teknik jahit dan jenis bahan 

b. Teknik jahit dan kerapian 

c. Teknik jahit, model, dan ketepatn waktu pesanan 

d. Teknik jahit, model, ketepatan waktu dan harga yng disesuaikan dengan 

produk 

58. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan mutu produk? 

a. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja, menggunakan bahan baku yang 

berkualitas dan meningkatkan sarana dan prasarana 

b. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja, menggunakan bahan baku yang 

berkualitas 

c. Menggunakan bahan baku yang berkualitas 

d. Tidak ada yang dilakukan 



59. Berapa persen (%) hasil produksi menncapai standar kualitas produk yang 

sudah ditentukan? 

a. 90 – 99 % Sisanya tidak memenuhi standar 

b. 80 – 90 % Sisanya tidak memenuhi standar 

c. 70 – 80 % Sisanya tidak memenuhi standar 

d. 60 – 70 % Sisanya tidak memenuhi standar 

60. Apa yang anda lakukan setelah produksi jadi dan terjual? 

a. Melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang lama 

b. Mengadakan tindakan-tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang tidak dikehendaki pada setiap produksi 

c. Melakukan kalkulasi hasil jual pada setiap produksi 

d. Melakukan perencanaan yang akan datang 



Kisi-kisi Lembar Observasi 

 

 

Kriteria skor No. Aspek yang dinilai 
4 3 2 1 

1. Mesin produksi Mesin jahit industri, mesin 
obras benang 4, mesin 
obras benang 5, mesin zig-
zag dan mesin bordir 
 

Mesin jahit industri, 
mesin obras benang 4, 
mesin obras benang 5 
dan mesin zig-zag 
 

Mesin jahit industri, 
mesin obras benang 4, 
dan mesin obras 
benang 5 
 

Mesin jahit industri 
dan mesin obras 
benang 4 
 

2. Alat untuk membuat 
pola 

Terdapat pita ukur, 
mistar/penggaris, dan 
kapur jahit 
 

Terdapat pita ukur dan 
dan mistar/penggaris  

Terdapat pita ukur dan 
kapur jahit 

Terdapat pita ukur 

3. Alat untuk memotong .Terdapat gunting listrik 
dan . terdapat meja potong 

Terdapat gunting listrik, 
tidak mempunyai meja 
potong 

Terdapat meja potong 
tetapi menggunakan 
gunting kain biasa 

Tidak mempunyai 
gunting listrik dan . 
meja potong 
 

4. Desain Terdapat desain produksi 
dan sampel produk 

Terdapat sampel produk Terdapat desain Tidak terdapat 
desain dan sampel 
produk 

5. Pola .Pembuatan pola sesuai 
dengan sampel, Pola dibuat 
dari kertas karton dengan 
ukuran S, M, L, atau Xl, 
Membuat rancangan bahan 
sesuai dengan ukuran yang 
sebenarnya 
 

.Pembuatan pola sesuai 
dengan sampel, Pola 
dibuat dari kertas karton 
dengan ukuran S, M, L, 
atau Xl  

Pembuatan pola sesuai 
dengan sampel, tidak 
dibuat dari kertas 
karton 

Pola tidak sesuai 
dengan sampel dan 
tidak dibuat dari 
kertas karton 

6. Proses memotong Pola dikutip dengan kapur 
jahit pada lapisan kain 
paling atas dan dipotong 

Pola dikutip dengan 
kapur jahit pada lapisan 
kain paling atas dan 

Pola dikutip dengan 
kapur jahit pada 
lapisan kain paling 

Pola tidak dikutip, 
kemudian dipotong 
dan diserahkan ke 



dengan gunting listrik, kain 
yang sudah digunting 
diperiksa apakah sesuai 
dengan pola, setelah 
digunting dan diperiksa 
kemudian dipilih sesuai 
dengan bagian-bagiannya 
diserahkan ke bagian 
penjahitan beserta kartu  
tugas masing-masing 
 

dipotong dengan gunting 
listrik, setelah digunting 
dan diperiksa  kemudian 
dipilih sesuai dengan 
bagian-bagiannya 
diserahkan ke bagian 
penjahitan beserta kartu  
tugas masing-masing 

atas dan dipotong 
dengan gunting listrik, 
kenudian diserahkan 
ke bagian penjahitan 

bagian produksi 

7. Proses menjahit Pola, rancangan bahan, 
serta bahan-bahan yang 
sudah dipotong disertakan 
ke bagian produksi, 
karyawan menjahit bahan 
sesuai dengan bagian-
bagiannya, pemeriksaan 
pada waktu proses 
penjahitan, Setelah dijahit 
dipasang assesories (bila 
ada) kanudian diserahkan 
ke bagian pemeriksaan 
mutu 
 

Pola, rancangan bahan, 
serta bahan-bahan yang 
sudah dipotong 
disertakan ke bagian 
produksi, karyawan 
menjahit bahan sesuai 
dengan bagian- 
bagiannya, setelah dijahit 
dipasang assesories  
   (bila ada) kanudian 
diserahkan ke bagian 
pemeriksaan mutu 

Bahan-bahan yang 
sudah dipotong 
disertakan ke bagian 
produksi, karyawan 
menjahit bahan sesuai 
dengan bagian- 
bagiannya, u 

Bahan-bahan yang 
sudah dipotong 
disertakan ke bagian 
produksi, karyawan 
tidak menjahit 
bahan sesuai dengan 
bagian- bagiannya, 
u 

8. Quality control  Setelah diperiksa, pakaian 
yang kurang baik mutunya 
dipisahkan dan diberi tanda 
yang nantinya akan dijual 
sebagai barang cacat, 
Pakaian-pakaian yang 
terpilih diberi label, 
berisikan ukuran, nomor 

Setelah diperiksa, 
pakaian yang kurang baik 
mutunya dipisahkan dan 
diberi tanda yang 
nantinya akan dijual 
sebagai barang cacat, 
Pakaian-pakaian yang 
terpilih diberi label, 

Pakaian-pakaian yang 
terpilih diberi label, 
berisikan ukuran, 
nomor model, nama 
bahan yang dipakai, 
cara pemeliharaannya, 
setelah semua selesai, 
diserahkan kebagian 

Setelah poses 
menjahit selesai 
langsung dipak dan 
diserahkan kebagian 
penyimpanan. 



model, nama bahan yang 
dipakai, cara 
pemeliharaannya, setelah 
semua selesai, kemudian  
disetrika dan dipres (diberi 
bentuk tertentu) dipak dan 
diserahkan kebagian 
penyimpanan hasil 
produksi baru kemudian 
diserahkan kebagian 
penjualan 

berisikan ukuran, nomor 
model, nama bahan yang 
dipakai, cara 
pemeliharaannya, setelah 
semua selesai, diserahkan 
kebagian penyimpanan 
hasil produksi baru 
kemudian diserahkan 
kebagian penjualan 

penyimpanan hasil 
produksi baru 
kemudian diserahkan 
kebagian penjualan 
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PROSES  PRODUKSI  PADA  INDUSTRI  KECIL  KONVEKSI 

DI DESA TEMPURSARI NGAWEN KABUPATEN KLATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Pola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Memotong 
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Proses menjahit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Finishing dan Quality Control 
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Tempat penyimpanan pakaian yang sudah jadi  

dan siap untuk dipasarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat penyimpanan bahan baku 


