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ABSTRAK 

Yunita Faulia Khasanah. 2016. Analisis Kebutuhan Produksi Busana Ready to 

Wear pada Industri Tenun Ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara. Pembimbing Dra.Sri Endah Wahyuningsih.,M.Pd. 

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 (Tata Busana), Jurusan 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. 

Kebutuhan produksi busana dalam pencapaian sempurna terdapat beberapa 

faktor diantaranya kebutuhan alat dan mesin produksi busana, kebutuhan ruang 

kerja produksi busana, kebutuhan bahan baku produksi busana, kebutuhan SDM 

produksi serta pengelolaan manajemen produksi busana. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan industri adalah terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia, karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam 

operasional suatu industri. Perusahaan tidak akan berjalan tanpa ada tenaga kerja 

karena hal tersebut merupakan modal utama dibidang industri, sehingga baik 

buruknya suatu produk ada ditangan tenaga kerja. Tujuan penelitian yaitu: (1) 

Menganalisis Produktivitas busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso 

Dewi Shinta; (2) Menganalisis tingkat kebutuhan produksi busana ready to wear 

pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui angket, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik industri tenun ikat Troso 

dan seluruh karyawan yang memproduksi busana ready to wear pada industri 

Dewi Shinta dengan Sampel penelitian ini yaitu 1 pemilik industri dan 24 

karyawan yang memproduksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan produksi busana ready to 

wear terdapat 5 indikator yaitu di antaranya kebutuhan alat dan mesin produksi 

busana, ruang kerja produksi busana, bahan baku produksi busana, SDM produksi 

busana, serta pengelolaan manajemen produksi busana. Simpulan yang diperoleh 

bahwa industri tenun ikat Dewi Shinta menghasilkan beberapa produk busana 

ready to wear antara lain busana pria, wanita, anak serta beberapa prodi kain 

tenun ikat Troso. Produk unggulannya adalah busana pria safari. nilai rata-rata 

kebutuhan produksi busana ready to wear sebesar (71,9%) dengan kriteria 

kebutuhan produksi busana cukup terpenuhi. Kebutuhan produksi busana yang 

sudah terpenuhi sebesar (4%) yaitu kebutuhan bahan baku. kebutuhan bahan baku 

utama dalam waktu sehari membutuhakan kain 200 meter dengan total produksi 

100/pcs baju. Kebutuhan produksi yang tidak terpenuhi sebesar (12%) yaitu 

kebutuhan SDM di antaranya tenaga ahli menggambar, tenaga ahli membuat pola, 

tenaga menjahit serta manajemen produksi masih perlu pemenuhan kebutuhan 

produksi serta dapat diperbaiki.  

    

Kata kunci : Analisis Kebutuhan, Kebutuhan Produksi Busana, busana ready to 

wear. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Warga Negara Indonesia harus bangga dan cinta akan warisan budaya 

masa lampau karena banyak sekali nilai-nilai tinggi yang terkandung didalamnya. 

Salah satu warisan budaya adalah dengan adanya keberagaman kain tradisional 

khususnya yaitu kain tenun ikat Indonesia. Kain tenun ikat adalah salah satu karya 

bangsa Indonesia yang tersebar luas diseluruh kepulauan Indonesia salah satunya 

yaitu terletak di Desa Troso Jepara. 

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara merupakan sentra 

kerajinan Tenun Ikat tradisional Troso yaitu salah satu produk unggulan 

Kabupaten Jepara setelah industri mebel. Desa Troso terletak sekitar 16 Km arah 

Tenggara Kota Jepara. Kota Jepara termasuk salah satu Kota industri kreatif, 

dengan adanya industri kain tenun ikat, masyarakat Desa Troso telah 

mengenalkan proses budaya lokal kepada para wisatawan sekaligus 

mengembangkan pariwisata industri kreatif yang berbasis pada partisipasi 

masyarakat. Oleh karena itu, industri kreatif tenun ikat Troso ini dapat 

disinergikan dengan potensi yang lain dalam pengembangan pariwisata lokal di 

Jepara.  

Tenun ikat Troso termasuk salah satu kerajinan tenun ikat tradisional yang 

sangat terkenal di Indonesia. Tenun ikat di Desa Troso adalah salah satu usaha 

yang diwariskan turun-temurun secara tradisional. Dikatakan tradisional  
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karena sistem pengerjaan kain tenun ikat menggunakan ATBM yaitu alat tenun 

bukan mesin, bahkan sampai sekarang peralatan yang digunakan masih banyak 

yang menggunakan alat-alat tradisional. 

Perkembangan kerajinan tenun ikat di Desa Troso sangat berpengaruh 

besar terhadap masyarakat Desa Troso dan daerah sekitarnya. Awal mula usaha 

kerajinan tenun di Desa Troso masih berupa kegiatan sampingan. Kegiatan 

kerajinan masyarakat Desa Troso hanya bertujuan  untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri. Namun kini industri kerajinan rakyat ini berkembang menjadi sentra-

sentra industri kecil. Kerajinan tersebut diarahkan untuk membuat produk yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus dijadikan 

sebagai mata pencaharian pokok maupun aktivitas ekonomi masyarakat Desa 

Troso.   

Berkembangnya para pengrajin kain tenun ikat Troso menjadikan Desa 

Troso semakin dikenal luas sebagai industri kain tenun handmade menggunakan 

ATBM. Hasil wawancara dengan karyawan industri Dewi Shinta salah satu 

industri kain tenun ikat Troso terbesar dan paling unggul di Desa Troso adalah 

industri Dewi Shinta yang didirikan sejak tahun 1981 oleh Bapak H.Hisyam 

Abdurrohman, terletak di jalan Bugel KM 02  Desa Troso RT 01 RW 05 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Industri Dewi 

Shinta merupakan salah satu organisasi home industry yang bergerak dalam 

bidang konveksi pakaian jadi dan memproduksi kain tenun ikat. 

Produksi merupakan aktivitas pokok pada industri yang bertujuan untuk 

menciptakan suatu produk. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan SDM pada 
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industri, produksi menjadi suatu bidang yang berkembang selaras dengan 

perkembangan teknologi. Industri Dewi Shinta memiliki tenaga kerja yang 

memproduksi kain tenun berjumlah 200 lebih yaitu sudah termasuk karyawan 

yang memproduksi kain tenun ikat Troso dirumah masing-masing, sedangkan 

karyawan yang ada di tempat produksi Dewi Shinta berkisaran sampai 150 orang, 

untuk karyawan yang memproduksi busana siap pakai (ready to wear) sekitar 24 

orang yaitu penjahit khusus yang telah memenuhi standar kualitas jahitan pada 

busana yang diproduksi oleh industri Dewi Shinta. 

Hasil wawancara dengan pemilik industri Dewi Shinta  strategi sehingga 

menjadi keunggulan dari Dewi shinta agar tetap eksis dan bertahan hingga 

sekarang karena lebih mengutamakan kualitas produk kain tenun dan kualitas 

jahitan busana jadi, sehingga dapat memuaskan konsumen ataupun  pelanggan. 

Selain itu, juga mengutamakan kualitas jenis bahan yang digunakan untuk 

memproduksi kain tenun ikat Troso. Industri Dewi Shinta termasuk salah satu 

jenis industri yang maju dan berkembang, karena keunggulan yang lain dari 

“Dewi Shinta” juga dapat melayani pesanan jenis motif kain sesuai dengan 

keinginan dari konsumen, sehingga pemilik Dewi Shinta ini dapat 

menggambarkan secara langsung jenis motif kain tenun ikat  yang diinginkan oleh 

konsumen, dan tentu prosesnya tidak mudah karena pada industri Dewi Shinta 

yang  jenis motif kain tenun ikatnya berbeda, jarang dijumpai pada pasaran dan 

selalu up to date sehingga nama industri Dewi Shinta ini banyak  dikenal 

masyarakat. Beberapa keunggulan yang diperoleh ini tidak bisa lepas dari 

manajemen produksi. Terutama kemampuan memenejemen kain tenun ikat Troso 
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menggunakan jenis bahan sutera dengan desain aplikatif yang menjadi ciri khas 

dari industri Dewi Shinta. 

Hasil observasi awal hari Minggu 22 Maret 2015 pada Industri Dewi 

Shinta memproduksi berbagai macam jenis kain tenun ikat diantaranya kain tenun 

ikat lusi, ikat pakan, dan lurik. Pemilik industri Dewi Shinta mendesain motif 

kainnya sendiri secara aplikatif dari berbagai daerah, seperti corak flower, 

Sumbawa, Lombok, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Kupang. Corak yang 

dibentuk oleh garis dan warna itu bisa membentuk motif yang sangat  beragam. 

Industri Dewi Shinta memproduksi jenis busana ready to wear (siap 

pakai), yang menjadi ciri khas busana jadi pada industri “Dewi Shinta” adalah 

dikhususkan pada jenis busana pria yaitu safari dan kemeja pria panjang dengan 

corak batik maupun tenun. Produk - produk lainya yang di produksi oleh Dewi 

Shinta yaitu meliputi blus wanita, blazer, selendang, kain jarik, kain sarung, dan 

segala jenis kain fashion juga untuk jenis interior, taplak meja, tatakan makan, 

sarung bantal, hingga lenan rumah tangga lainya menggunakan berbagai jenis 

bahan diantaranya bahan katun, sutera, rayon, dan polyester. Selain memproduksi 

busana industri Dewi Shinta juga membuka showroom dan menggelar produk 

sampingan buatan sendiri, yakni kain batik printing dan batik tulis. Dewi Shinta 

menjalin kerja sama dengan pembatik Solo dan Pekalongan karena industri Dewi 

Shinta belum memiliki pembantik sendiri. Produk batiknya di antaranya berupa 

kemeja, kain kebaya, dan produk fashion lainnya. Desain motif batik dibuat 

sendiri oleh pemilik Dewi Shinta, di antaranya ada kombinasi corak Pekalongan 

diperkaya warna tenun, seperti ikat, bordir dan jumputan. 
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Industri Dewi Shinta sebagai salah satu industri terluas dan unggul di 

Desa Troso sangat menyadari akan pentingnya pelayanan yang baik terhadap para 

karyawan. Upaya untuk memenuhi kebutuhan produksi busana ready to wear, 

industri tersebut telah menyediakan peralatan dan bahan sesuai dengan kebutuhan 

untuk memproduksi busana dan kain tenun ikat. Seiring dengan bertambahnya 

kebutuhan untuk memproduksi busana, muncul kendala dan hambatan dalam 

proses operasionalnya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan industri terhadap 

pengolahan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan 

penggerak utama dalam operasional suatu industri, sumber daya manusia sangat 

berperan penting dalam memajukan industri Dewi Shinta. Pihak industri tidak 

hanya mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil akan tetapi 

yang terpenting adalah mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai 

hasil kerja yang optimal. 

Penyebab utama terjadinya fenomena di atas karena terjadi 

ketidaksesuaian antara sumber daya manusia dengan pembagian kerjanya. 

Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh jumlah karyawan tidak seimbang dengan 

pekerjaan yang ada. Demikian pula, kebutuhan produksi busana belum lengkap 

sesuai dengan standar kebutuhan produksi dengan semestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hasil observasi dan wawancara yang di lakukan pada industri Dewi 

Shinta bahwa adanya hal yang dapat dijadikan dasar mengapa penelitian ini 

dilakukan di industri Dewi Shinta karena terdapat obyek yang diteliti. Analisis 

kebutuhan produksi busana pada industri tersebut kurang sempurna. Perusahaan 
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tidak akan berjalan tanpa ada tenaga kerja karena hal tersebut merupakan modal 

utama dibidang industri, sehingga baik buruknya suatu produk ada ditangan 

tenaga kerja. Selain itu, masih rendahnya minat masyarakat Desa Troso dalam 

menjahit busana tersebut karena masyarakat lebih tertarik untuk menenun kain 

dari pada menjahit busana. Hal tersebut yang menjadi kendala untuk mencari 

tenaga kerja penjahit sesuai yang diinginkan oleh industri Dewi Shinta. Seiring 

dengan bertambahnya industri baru yang telah didirikan di Desa Troso muncul 

kendala dan hambatan dalam proses operasionalnya karena daya saing antar 

industri tersebut semakin meningkat. 

Latar belakang diatas perlu diteliti tentang “Analisis Kebutuhan Produksi 

Busana Ready To Wear Pada Industri Tenun Ikat Troso  ”Dewi Shinta” Di 

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”. Kegiatan penelitian 

ini digunakan untuk mengkaji tentang menganalisis kebutuhan produksi busana 

ready to wear dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan produksi tersebut 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya tenaga penjahit yang terampil untuk memproduksi busana ready 

to wear. 

2. Kurangnya informasi dalam mendisain busana jadi agar selalu berkembang 

dan up to date  hingga banyak diminati dan selalu dinantikan oleh para 

pelanggan industri ”Dewi Shinta”. 
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3. Masih rendahnya minat masyarakat Desa Troso bekerja sebagai tenaga 

produksi busana. 

4. Tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dengan pekerjaan yang 

diberikan. 

5. Kebutuhan produksi busana belum lengkap sesuai dengan standar kebutuhan 

produksi yang ada. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebatas analisis kebutuhan  

Sarana alat produksi busana, prasarana ruang kerja produksi busana, kebutuhan 

bahan produksi busana, kebutuhan sumber daya manusia serta pengelolaan tenaga 

kerja busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di Desa 

Troso Pecangaan Jepara. 

1.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah menjadi syarat untuk dilakukan karena bertujuan 

agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah. Adapun masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagaimanakah produktivitas busana ready to wear pada industri tenun ikat 

Troso Dewi Shinta? 

1.4.2 Seberapa besarkah tingkat kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1.5.1 Menganalisis produktivitas busana ready to wear pada industri tenun ikat 

Troso Dewi Shinta. 

1.5.2 Menganalisis tingkat kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pengetahuan tentang analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun ikat “Dewi Shinta” Troso Jepara. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

a) Manfaat bagi masyarakat dan pengusaha tenun ikat Desa Troso dapat 

menambah informasi tentang analisis kebutuhan produksi busana ready to 

wear pada industri tenun ikat “Dewi Shinta” Troso Jepara. 

b) Manfaat bagi peneliti mendapatkan pengalaman langsung dan wawasan 

tentang analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada industri tenun 

ikat “Dewi Shinta” Troso Jepara. 

c) Manfaat bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan acuan untuk melakukan 

penelitian tentang analisis kebutuhan produksi busana secara lebih lanjut.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Tenun Ikat  

2.1.1.1 Pengertian Kain Tenun Ikat Troso 

Sejarah industri kain tenun di Troso merupakan salah satu usaha yang 

diwariskan turun-temurun secara tradisional. Menurut tradisi lisan, keberadaan 

tenun ikat Troso diperkirakan bersamaan dengan masuknya Islamisasi pada masa 

Kerajaan Mataram, Alamsyah, dkk (2013,iii). Pengertian tenun adalah tekstil 

yang dibentuk dengan proses penyilangan benang ke arah panjang kain (benang 

lungsin) dan benang ke arah lebar kain (banang pakan) sedangkan benang-benang 

itu teranyam satu dengan yang lainnya membentuk sehelai kain tenun. Selain 

itu,tenun juga merupakan hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat 

dari benang (seperti sutra, kapas dan serat kayu) dengan cara memasuk-masukkan 

pakan secara melintang pada lungsin, Jannah (2008 : 5). Pengertian dari beberapa 

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tenun adalah kain yang dibuat dari benang 

kapas, sutera yang terjadi diselembaran kain dengan proses persilangan benang-

benang memanjang (lungsi) dan melebar (pakan) berdasar suatu pola tertentu 

dengan bantuan alat tenun. 

Hadisurya (2011:102) mengungkapkan bahwa “tenun ikat merupakan kain 

tenun yang pembuatan motifnya dilakukan dengan cara mengikat benang-benang 

sebelum ditenun”. Widayanti (2008:21) mengungkapkan bahwa “pengertian 

tenun ikat adalah kain tenun yang dibuat dengan teknik tenun dimana benang 
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pakan, lungsi atau dua-duanya dicelup sebelum ditenun, benang-benang yang 

diikat tidak kena warna, sehingga setelah dilepas pengikatnya akan timbul pola-

pola yang diinginkan”. Simpulan dari pendapat para ahli diatas dapat diketahui 

bahwa pengertian tenun ikat merupakan suatu tekni membuat ragam hias dengan 

cara diikat, agar benang-benang yang diikat tidak terkena warna supaya 

menghasilkan pola-pola yang diinginkan. 

2.1.1.2 Macam-macam Tenun Ikat 

a. Tenun Ikat Lungsi 

Kartiwa (2007:15) mengungkapkan bahwa “Tenun ikat lungsi merupakan 

dimana bentuk ragam hias ikat pada kain tenunnya terdapat pada bagian benang 

lungsinya”. Hardisurya (2011:102) mengungkapkan “Tenun ikat lungsi 

merupakan kain tenun yang penerapan motifnya menggunakan teknik ikat. Hal 

ini hanya benang-benang lusi saja yang diberi ikatan-ikatan sebelum dicelup”. 

Jannah (2008:4) mengungkapkan bahwa “tenun ikat lungsi yang diikat adalah 

susunan benang yang memanjang keatas (vertikal)”. Simpulan menurut beberapa 

ahli bahwa pengertian tenun ikat lungsi adalah susunan benang lungsi 

memanjang keatas (vertikal) yang diberi ikatan. Pada umumnya daerah yang 

termasuk menghasilka kain tenun ikat lungsi adalah Sulawesi, Sumatera Utara, 

Sumba, dan Flores. 

b. Tenun Ikat Pakan 

  Jannah (2008 : 4) mengungkapkan bahwa “tenun ikat pakan, bagian 

susunan benang yang memanjang kearah samping (horisontal). Hardisurya 

(2011:102) mengungkapkan pendapatnya bahwa  “tenun ikat pakan adalah kain 



11 
 

 
 

tenun yang penerapan corak dan warnanya menggunakan teknik ikat pada benang 

pakan, sebelum dicelup dengan pewarna, benang pakan tersebut diikat pada 

beberapa bagian tertentu”. Tenun ikat pakan menjadi ciri khas kain tenun 

Palembang (Sumatera), Jawa, Bali, dan Sulawesi Tengah.  

c. Tenun Ikat Ganda 

Hardisurya, dkk (2011 : 102) mendifinisikan “tenun ikat ganda adalah kain 

tenun yang penerapan motif kainnya menggunakan teknik ikat, baik pada benang 

lusi maupun benang pakannya”. Jannah (2008: 4) mengungkapkan bahwa “tenun 

ikat ganda secara teknis, pembuatan kain tenun ikat ganda lebih sulit 

dibandingkan kain tenun ikat lungsin maupun pakan. satu-satunya daerah di 

Indonesia yang mengenal pembuatan tenun dobel ikat adalah Tenganan, 

Karangasem dan bali”.  

Kain tenun tradisional ditenun dengan menggunakan alat tenun yang 

sederhana yaitu ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) dan menunjukkan kehalusan 

dari hasil yang dibuatnya. ATBM adalah alat yang juga terbuat dari kayu, dengan 

kontruksi sedemikian rupa, terkenal juga dengan sebutan ”tostel” (Risman 

1990:19). Dengan demikian ATBM sepenuhnya masih digerakkan oleh tenaga 

manusia, akan tetapi ditambah dengan prinsip mekanik pengukit, maka alat ini 

lebih maju dari pada alat tenun tradisional biasa. 

Tenun ikat Troso merupakan kerajinan tenun ikat tradisional yang sangat  

terkenal di Indonesia. Tenun ikat Troso yang sudah mulai dikenal di Nusantara 

merupakan bentuk industri kreatif yang mencerminkan kemandirian masyarakat 

desa troso. Sehingga usaha tersebut sangat berkembang sampai saat ini.  
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Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara adalah salah satu daerah 

yang memproduksi jenis kain tenun ikat dan busana jadi diantara beberapa daerah 

lainnya di indonesia. Desa ini merupakan salah satu sentra tenun ikat yang 

penting di Jawa Tengah. Jenis-jenis tenun ikat yang dikembangkan bukan 

merupakan jenis asli dari desa ini atau jenis tenun dari Jawa, tetapi mengambil 

atau mengadopsi dari daerah lain, terutama dari daerah-daerah Indonesia timur 

seperti Bali, Sumba, Flores, dengan memodifikasi desain. Disamping itu 

masyarakat Troso juga mengembangkan kedua jenis tenun, yakni baik tenun ikat 

pakan maupun lungsi yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tenun Troso merupakan nama sebuah tempat yang 

menghasilkan kain tenun Troso sehingga masyarakat menyebutkan dengan kain 

ikat Tenun Troso. 

2.1.1.2 Fungsi Kain Tenun di Dalam Aspek Kehidupan  

Suwati Kartiwa (2007, 15) berpendapat Fungsi kain tenun di dalam aspek 

kehidupan adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Sosial 

Kain tenun dalam aspek sosial kain tenun banyak digunakan untuk 

upacara-upacara adat seperti kelahiran, perkawinan, ataupun kematian. Bahkan 

lambang dan warnanya pun telah disesuaikan. 

2. Aspek Ekonomi 

Kain tenun dalam aspek ekonomi dipakai sebagai alat pertukaran. 

Pertukaran dalam arti barang yang dipertukarkan dengan barang lainnya. 
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3. Aspek Religi 

Kain tenun pada aspek religi terlihat bahwa ragam hias yang diterapkan 

mengandung unsur perlambangan yang berhubungan dengan kepercayaan atau 

agama tertentu. upacara keagamaan kain tenun khusus digunakan oleh pemuka 

agama ataupun dukun. 

4. Aspek Estetika 

Aspek estetika terlihat pada keterampilan, ketekunan didalam menciptakan 

suatu karya. Baik dari segi garis, motif dan warnanya serta menghasilkan suatu 

nilai estetika. 

2.1.2 Proses Produksi 

Reksohadiprodjo, (1993:2) mengungkapkan bahwa ”proses produksi ialah 

transformasi faktor-faktor produksi (bahan mentah, tenaga kerja, modal dan 

teknologi) menjadi hasil-hasil produksi (produk). Agar tujuan berproduksi yaitu 

memperoleh jumlah produk (termasuk jenis produk), dengan harga, dalam waktu 

serta kualitas yang diharapkan konsumen, maka perlulah proses produksi diatur 

dengan baik”. 

Haming dan Nurnajamuddin (2007: 20) mengemukakan bahwa ”proses 

produksi untuk menghasilkan keluaran, baik produk barang maupun jasa 

mempunyai beberapa bentuk. Pada usaha manufaktur atau pabrikasi, proses 

menghasilkan keluaran adalah melalui pengolahan dan penyempurnaan bentuk 

atau kegunaan berbagai masukan (to create form utility)”. Contoh klasik yang 

lazim dikemukakan, misalnya pemintalan kapas menjadi benang, kemudian 

ditenun menjadi kain, dan kain diolah menjadi macam aneka macam konveksi 
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(baju, celana, kain gorden, taplak meja, kain batik dan sebagainya). Simpulan 

dari pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa proses produksi adalah 

proses transformasi untuk membuat dan menghasilkan suatu barang maupun jasa.  

2.1.1.1 Jenis Proses Produksi 

Prawirosentono (1997:8) mengungkapkan berdasarkan Jenis proses 

produksi atau berdasarkan sifat manufakturnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, 

yakni: perusahaan dengan proses produksi terus menerus dan perusahaan dengan 

proses produksi yang terputus-putus. Herjanto (1997:7) mengungkapkan bahwa 

jenis-jenis proses produksi atau proses manufaktur ada 2 (dua) yaitu continuous 

process industries (memproduksi barang secara terus-menerus)  dan intermittent 

process industries (memproduksi barang secara proses individu). Hughes 

(1996:16) megungkapkan ada 3 jenis produksi yaitu di antaranya 1. Pekerjaan 

borongan atau produksi selang seling, 2. Sekelompok barang sejenis atau 

produksi berulang, dan 3. Massal atau produksi terus-menerus.   

Jenis proses produksi berdasarkan  sifat manufakturnya ada 2 di antaranya 

yaitu (Prawirosentono, 1997:8): 

1. Perusahaan dengan proses produksi terus menerus (continuous process atau 

continuous manufacturing). Perusahaan manufaktur ini beroperasi secara terus 

menerus (continuous) untuk memenuhi stok pasar atau (kebutuhan pasar). 

Selama stok barang hasil produksi yang terdapat dipasaran masih diperlukan 

konsumen, perusahaan akan terus memproduksi barang tersebut. 

2. Perusahaan dengan proses produksi yang terputus-putus (intermitten process 

atau intermitten manufacturing). Perusahaan manufaktur yang berproduksi 
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secara terputus-putus menggantungkan proses produksinya pada pesanan (job 

order). Artinya perusahaan ini akan berproduksi membuat suatu jenis barang 

bila barang tersebut ada yang memesannya. Barang yang dibuat harus sesuai 

dengan permintaan pesanan. Bila tidak ada pesanan (order) berarti tidak ada 

proses produksi (job) oleh karena itu, diberi istilah ”job order” atau bekerja 

atas dasar pesanan. 

Jenis-jenis proses produksi ada 2 di antaranya yaitu (Herjanto, 1997:7): 

1. Continuos Process Industries 

Continuos process industries adalah industri yang memproduksi barang 

dengan proses kontinyu. Kontinyu di sini bukan berarti berproduksi secara terus-

menerus 24 jam tanpa henti, tetapi diartikan sebagai proses yang dilakukan secara 

tumpukan, bukan per unit produk.  

2. Intermittent Process Industries 

Intermittent process industries atau sering juga disebut sebagai discrete 

parts manufacturing adalah industri yang memproduksi barang secara proses 

individu, unit per unit. Intermittent process industries selanjutnya dapat dibagi 

lagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing karakteristik utamanya sebagai 

berikut. 

a. Jobbing Shop Production 

Memproduksi berbagai jenis barang yang berbeda dengan volume 

produksi yang rendah (beberapa unit saja) untuk masing-masing jenis barang. 
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b. Batch Production 

Memproduksi barang dalam batch atau lot yang kecil dengan berbagai 

tahap pengerjaan, setiap tahap pengerjaan dilakukan untuk seluruh batch sebelum 

menuju tahap pengerjaan berikutnya. 

c. Mass Production 

Jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi 

yang besar (massal), karena itu seluruh produk biasanya distandarisasikan. 

Permintaan produk biasanya tetap/stabil. 

Jenis produksi ada 3 di antaranya yaitu (Hughes,1996:16): 

1. Pekerjaan borongan atau produksi selang-seling yang dapat berkisar dalam 

jumlah antara satu jenis barang sampai sekelompok barang jenis. Metode ini 

dipakai pada waktu jumlah produk yang dipasok sangat sedikit atau 

produknya berupa produk tunggal pada satu waktu tertentu. 

2. Sekelompok barang sejenis atau produksi berulang yang dapat berkisar dari 

sekelompok barang sejenis kecil sampai besar.  Metode ini merupakan bentuk 

produksi yang paling umum dalam pekerjaan teknik mekanik. Hal ini 

menguraikan metode produksi yang macam jumlah produk serupa dibuat dari 

waktu ke waktu. Produk dibuat berdasarkan rancangan/ desain standar, dan 

dapat dibuat atas penerimaan pesanan atau dibuat untuk stock/ persediaan. 

3. Massal atau produksi terus-menerus yang dapat berkisar dari sekelompok 

besar barang sejenis sampai produksi barang yang nonstop. Fasilitas produksi 

dipersiapkan khusus untuk memproduksi sejumlah besar produk tunggal atau 

jumlah besar produk yang sangat kecil. Produk tersebut dibuat berdasarkan 
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rancangan standar atau untuk persediaan. Metode ini juga disebut metode 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Bagan Proses Produksi 

2.1.3 Diversivikasi Produk 

2.1.3.1 Diversivikasi Produk 

Kamus Bahasa Indonesia (2008:360), menjelaskan diversivikasi berarti 

penganekaragaman. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk dimiliki atau dikonsumsi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Tjiptono 

(2008: 132), berpendapat bahwa diversifikasi produk adalah upaya mencari atau 

mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka 

mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilikas dan fleksibilitas. 

Kesimpulan dari definisi–definisi tersebut, diversifikasi produk merupakan 

strategi perusahaan dengan memperkenalkan item-item tambahan pada kategori 

produk yang sama dibawah nama merek yang sama. 

 

Masukan:  

- Bahan 

- Tenaga Kerja 
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- Keahlian 

-Energi 

- Informasi 

 

Proses 

 

Keluaran: 

- Barang 
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2.1.3.2 Jenis – Jenis diversifikasi 

Jenis-jenis diversifikasi perlu untuk diketahui terlebih dahulu untuk 

memudahkan perusahaan dalam menentukan jenis diversifikasi apa yang tepat 

untuk di implementasikan sesuai dengan  kondisi perusahaan. Tjiptono (2008: 

132) menyatakan ada tiga jenis diversifikasi yang perlu dipertimbangkan, yaitu :  

1. Diversifikasi konsentris, dimana produk-produk baru yang diperkenalkan 

memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan 

produk yang sudah ada. 

2. Diversifikasi horizontal, dimana perusahaan menambah produk-produk baru 

yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi dijual kepada 

pelanggan yang sama. 

3. Diversifikasi konglemerat, dimana produk-produk yang dihasilkan sama 

sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi 

dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan berbeda. 

Tujuan diversifikasi produk yang dikemukakan oleh Thiptono, (2008: 132) 

yang mengemukakan bahwa secara garis besar, diversifikasi produk 

dikembangkan dengan berbagai tujuan, antara lain : 

1. Meningkatkan pertumbuhan bila pasar/produk yang telah tercapai tahap 

kedewasaan dalm Product Life Sycle (PLC). 

2. Menjaga stabilikas, dengan cara menjalankan resiko fluktuasi laba. 

3. Meningkatkan kredibilitas di pasar modal. 
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2.1.4 Kebutuhan Produksi  

2.1.4.1 Pengertian Kebutuhan Produksi  

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah dan sangat 

diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Prawirosentono, 

(1997:5) mengungkapkan kata produksi berasal dari kata ”production”, yang 

secara umum dapat diartikan membuat atau menghasilkan suatu barang dari 

berbagai bahan lain. definisi produksi adalah suatu proses dimana terdapat 

kegiatan pengolahan bahan mentah (input), dengan serangkaian tahapan-tahapan 

untuk menghasilkan produk (output), yang lebih bernilai maknanya.  

Pengertian kebutuhan produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan 

dalam proses kegiatan pengolahan bahan mentah hingga menghasilkan suatu 

barang jadi. Kebutuhan produksi pada industri garmen yaitu meliputi SDM 

(sumber daya manusia), manager, mesin, alat, bahan baku, bahan pembantu, 

energi, bangunan, tanah, dan informasi luar.  

 

Gambar 2.2 Alur Sistem Produksi 
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Input atau masukan adalah bahan yang akan digunakan dalam proses 

produksi busana yaitu SDM, manager, mesin, alat, bahan baku, bahan pembantu, 

energi, bangunan, tanah dan informasi luar. Output atau luaran adalah hasil yang 

dikeluarkan dari serangkaian proses produksi yang dapat berupa barang ataupun 

jasa.  

2.1.4.1.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya terpenting suatu perusahaan adalah sumber daya manusia, 

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

kepada perusahaan (handoko, 2001: 233). Pengertian sumber daya manusia 

menurut Fathoni (2006: 10) Sumber daya manusia merupakan modal dan 

kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur 

terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, waktu, 

tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 

kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.  

Pengertian sumber daya manusia menurut Hasibuan (2008 : 244) sumber 

daya manusia atau man power  disingkat SDM kemampuan yang dimiliki setiap 

manusia. SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya 

kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. 

SDM/manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang 

dilakukan. Peralatan yang andal/canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti 

apa-apa. 

Kesimpulan dari pendapat ahli diatas bahwa sumber daya manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. 
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Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan 

prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. 

Kebutuhan sumber daya manusia merupakan kebutuhan utama dalam suatu suatu 

produksi. Suatu produksi tidak akan berhasil jika tidak ada sumber daya manusia, 

karena pada dasarnya kedua hal tersebut saling berkaitan. ”Manusia adalah 

orangnya sedangkan SDM adalah kemampuan totalitas daya pikir atau daya fisik 

yang terdapat pada orang tersebut. Kualitas SDM harus ditingkatkan supaya 

produktivitas kerjanya meningkat, sehingga hidup sejahtera tercapai” (Hasibuan, 

2008 : 246). 

Tenaga kerja adalah orang-orang atau SDM yang telah dapat memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang perburuhan di negara 

bersangkutan. Tenaga kerja dapat dikelompokkan atas pengusaha, karyawan, dan 

penganggur. (1) Pengusaha adalah orang-orang yang memiliki perusahaan 

dengan menginvestasikan kekayaannya, dan mendapatkannya berasal dari laba 

perusahaan. Jadi pendapatannya belum diketahui terlebuh dahulu. (2) Manajerial 

adalah orang-orang yang mempunyai bawahan, sehingga sebagian dari 

perusahaan dapat didelegasikan kepada bawahannya untuk dikerjakan. (3) 

penganggur adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. 

Jadi, kebutuhannya menjadi beban orang yang bekerja (Hasibuan, 2008 : 248). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola tenaga kerja adalah: 

1. Pengisian Jabatan 

Pengisian jabatan bertujuan agar semua jabatan ada jabatannya yang akan 

melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran 
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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 ini dilakukan dan 

bagaimana melakukannya” (Hasibuan, 2014 : 174). Hasil analisis pekerjaan ini 

adalah uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah uraian 

mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan 

atau apa hak dan kewajibannya. 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 2014 : 174). 

Jabatan yang dibutuhkan dalam usaha konveksi antara lain: pimpinan, pembuat 

pola, bagian potong, keuangan, pemasaran dan promosi, tukang jahit.  

2. Penarikan (recruitmen) 

Menurut (Hasibuan, 2014 : 174) “penarikan adalah kegiatan mencari dan 

mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih 

kososng diperusahaan”. Setelah ditentukan kebutuhan personalia organisasi baik 

mutu/jenis maupun jumlahnya, maka langkah selanjutnya 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. 

Penerimaan berkenaan dengan pencarian dan penerimaan sejumlah 

karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
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organisasi. Penerimaan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam 

jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengisi jabatan-jabatan yang tersedia (Handoko 2001 : 240). Penerimaan dapat 

dilakukan dengan melihat latar belakang calon karyawan yang meliputi: tingkat 

pendidikan, keterampilan dan kemampuan, pengalaman kerja, sikap,  kepribadian 

dan penampilan. 

3. Penggajian dan Kompensasi 

Penentuan upah/gaji karyawan tergantung pada kebijakan perusahaan 

dengan pertimbangan keperluan dan kemampuan perusahaan. Sistem penggajian 

yang digunakan telah beraneka ragam dan cenderug tidak digunakan pedoman 

yang pasti dalam menentukan upah bagi pekerja. Pada umumnya pada uasaha 

kecil sistem penggajian berdasarkan jumlah/kualitas produk yang dihasilkan oleh 

pekerja.  

Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah manusia, baik jasmani dan 

rohani yang digunakan dalam proses produksi, dipandang sebagai suatu faktor 

produksi yang mampu untuk meningkat daya guna faktor produksi lainnya 

(mengolah tanah, memanfaatkan modal, dan sebagainya) sehingga dipandang 

sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan 

kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga. 

Perencanaan tenaga kerja berkaitan dengan perencanaan tentang jumlah, 

kualifikasi, dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang digunakan untuk 

berproduksi. Merencanakan jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada 

tiap-tiap bagian sesuai dengan proses produksi adalah suatu hal yang perlu 
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dilakukan: untuk mendesain, membuat pola, melakukan spreading, cutting, 

bundling, sewing, finishing, quality control, pengepresan dan pengepakan. Selain 

itu perlu dipertimbangkan juga bahwa pekerjaan akan makin optimal bila dapat 

menggunakan tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya dan tenaga kerja 

dapat melakukan pekerjaan pada satu bidang tidak berganti dengan pekerjaan 

yang lain. Langkah tersebut perlu dilakukan mengingat setiap tenaga kerja tentu 

memiliki bakat dan kemampuan yang variatif. Selain itu bahwa tenaga kerja di 

Indonesia cenderung memiliki sifat-sifat yang kurang profesional dan cenderung 

dengan produktivitas yang rendah (Wahyuningsih 2013:13). 

Adam Jerusalem (2011: 31) megungkapkan bahwa kreativitas akan mejadi 

sangat kuat jika dipadukan dengan pengetahuan sebagai bagian dari proses 

menyatukan informasi dari sumber-sumber yang berbeda-beda dengan cara yang 

menyingkap kesempatan-kesempatan potensial. Semakin banyak pengetahuan 

yang dimiliki tentang suatu usaha, industri, pasar, maka semakin besar pula 

kemungkinan untuk mampu mengidentifikasikan kesempatan yang bisa bertahan. 

Beberapa pengetahuan yang bermanfaat untuk berusaha antara lain :  

a. kebutuhan pelanggan dan perilaku pembeliannya,  

b. produksi produk (barang/jasa) 

c. sumber-sumber pasokan peralatan dan bahan,  

d. saluran distribusi 

e. pemasaran atas produk (barang/jasa) kepada pelanggan, 

f. pemahaman teknologi dalam usaha, dan 

g. pengetahuan tren pasar yang dapat mempengaruhi masa depan usaha. 



25 
 

 
 

2.1.4.1.2 Kebutuhan Bahan Produksi  

Selain alat yang digunakan untuk memproduksi suatu busana, dalam 

industri tersebut juga membutuhkan bahan yang difungsikan sebagai media 

utama dalam industri suatu busana. Jenis bahan dapat digolongkan menjadi 2 di 

antaranya yaitu (Wahyuningsih, 2013: 53): pertama bahan utama, bahan utama 

digunakan untuk membuat pakaian baik itu kemeja, kaos, celana,dll digunakan 

berbagai macam jenis kain atau bahan. Untuk pemilihan jenis kain ini 

disesuaikan dengan fungsi dari pakaian itu sendiri, kedua bahan penunjang, 

bahan penunjang yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap suatu busana. 

Bahan penunjang yang digunakan dalam industri busana diantaranya adalah 

interlining, benang jahit, kancing, aksesoris, retsleting, dan label/merk. 

Ernawati (2008 : 179) berpendapat jenis bahan digolongkan menjadi 3 

diantaranya yaitu: 

1. Bahan utama busana yang dimaksud disini adalah bahan tekstil berupa kain 

yang menjadi bahan pokok pembuatan busana. Bahan atau kain yang 

diperdagangkan beragam jenis dan kualitasnya, ada yang tipis, sedang dan 

ada yang tebal. 

2. Bahan pelapis, bahan pelapis secara garis besar dapat dibagi atas 2 kelompok 

yaitu lining dan interlining.  

3. Bahan pelengkap, bahan pelengkap merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan busana yang akan di buat. Bahan pelengkap dapat berupa benang jahit 

dan benang hias, zipper atau ritsluiting, kancing, pita, renda, hak atau kancing 

kait dan lain-lain. 
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Kesimpulan dari beberapa ahli bahwa bahan produksi busana dapat 

digolongkan menjadi 3 jenis yaitu, bahan utama yaitu bahan pokok dalam 

membuat pakaian, bahan pelapis merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan suatu busana sedangkan bahan penunjang merupakan bahan pelengkap 

dalam memproduksi suatu busana.  

2.1.4.1.3 Kebutuhan Alat dan Produksi 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan (kamus besar bahasa indonesia 2003:999). Sarana 

produksi busana ready to wear yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat 

dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi busana ready to wear 

agar dapat membantu kelancaran proses produksi tersebut. Sarana produksi 

busana terdapat berbagai macam alat-alat yang digunakan saat menjahit, tiap alat 

mempunyai ciri yang berbeda baik fungsi, bentuk maupun cara pengoprasiannya 

atau penggunaannya. Sejalan dengan lajunya perkembangan teknologi industri 

alat jahit. 

Perhitungan kebutuhan mesin faktur yang perlu dipertimbangkan adalah 

efisiensi pabrik atau departemen, mesin, kapasitas, keadaan, jam kerja pabrik, 

jumlah sift, waktu proses, dan waktu persiapan (setup time). Perhitungan 

kebutuhan mesin dilakukan sebagai rincian dari penetapan kapasitas rancangan 

pabrik. Dalam perencanaan pabrik akan digunakan beberapa asumsi dari setiap 

faktor yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah mesin. 

Jumlah mesin dapat dihitung dengan cara rasio antara kapasitas yang 

dibutuhkan dan kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang dibutuhkan merupakan 
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target produksi dari pabrik yang ditetapkan sejak awal rencana pendirian pabrik. 

Perencanaan penambahan atau pengukuran kinerja fasilitas produksi, kapasitas 

yang dibutuhkan didasarkan pada tingkat permintaan dan waktu proses. Waktu 

proses terdiri atas waktu persiapan dan waktu pengerjaan. Waktu persiapan 

adalah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mesin sesuai dengan 

spesifikasi benda kerja yang akan diproses. Waktu persiapan ini terdiri atas waktu 

pemasangan alat, penyetelan parameter proses, pendudukan beban kerja diatas 

fixture, dan elemen kerja lainnya. Kapasitas yang tersedia berhubungan dengan 

operasional pabrik yang diterapkan dan dipertimbangkan teknis. 

Alat jahit secara umum terbagi atas dua bagian yaitu alat menjahit pokok 

dan alat menjahit tambahan (Ernawati, 2008:364). Sedangkan menurut 

Wahyuningsih (2013: 39) peralatan yang digunakan pada industri garmen 

terdapat 5 bagian di antaranya adalah peralatan desain, peralatan mengukur dan 

pembuatan pola busana, peralatan membuat pola, peralatan memotong, peralatan 

menjahit, dan peralatan penyelesaian akhir (finishing). 

1. Peralatan Desain  

Peralatan desain diantaranya meja desain dan peralatan menggambar 

lainya yaitu terdapat peralatan menggambar secara manual maupun menggambar 

dengan komputer (Wahyuningsih 2013:39). 

2. Peralatan Mengukur dan Pembuatan Pola Busana  

Pembuatan pola dimulai dengan pengambilan ukuran tubuh sesuai dengan 

ukuran standart. Bagian-bagian yang diukur disesuaikan dengan busana yang 

akan dibuat. Ukuran yang diperoleh digunakan sebagai pedoman dalam 
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pembuatan pola dengan beberapa peralatan sebagai berikut (Wahyuningsih 

2013:40): 

1. Alat ukur yaitu terdapat 3 jenis diantaranya skala, pita ukur/meteran dan 

penggaris. (boedijono : 15) 

- Skala adalah penggaris yang terbuat dari bahan kertas tebal (seperti karton 

manila) atau plastik transparan dengan berbagai ukuran skala yaitu: 1/3, ¼, 

1/8 dan 1/6. Fungsi skala untuk menggambar pola yang diperkecil. 

- Pita ukur/meteran 

Pita ukuran adalah alat ukur yang terbuat dari plastik yang lentur. 

Fungsinya untuk mengambil ukuran pada badan dan sebagai alat bantu 

membuat pola dasar. Pita ukuran mempunyai 2 macam satuan yaitu 

centimeter dan inci. 

- Penggaris  

Penggaris panjang digunakan untuk menggambar pola, penggaris 

siku digunakan untuk menggambar pola tegak lurus, sedangkan penggaris 

lengkung digunakan untuk menggambar bagian melengkung seperti leher, 

lengan, panggul dan golbi (boedijono : 15). 

2. Alat bantu ukur yaitu peterban atau tali berfungsi untuk memberi tanda pada 

bagian tubuh yang akan diukur misalnya: bagian lingkar pinggang, lingkar 

badan, lingkar panggul 1 dan lingkar panggul 2. 

3. Dress foam sebagai pengganti tubuh seseorang yang akan di ambil 

ukurannya. Pemakaian dress foam juga difungsikan untuk mengepas busana 

atau membuat pola secara draping. 
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Gambar 2.3 Contoh Dress Form 

(Sumber: Iffat, 2015: 6) 

 

4. Peralatan Membuat Pola  

Macam-macam penggaris pola untuk membantu dalam pembuatan bentuk-

bentuk pola misalnya membuat garis kerung lengan, garis panggul dan kerung 

leher. Bahan untuk membuat pola diantaranya kertas, karton atau kain muslin. 

Kertas dan karton untuk membuat pola secara kontruksi sedangkan kain muslin 

untuk mengutip pola secara draping (Wahyuningsih 2013:41). 

   
Gambar 2.4 Contoh Jenis-jenis Alat ukur 

(Sumber: Iffat, 2015: 2) 

 

3. Peralatan Memotong 

Alat untuk memotong bahan terdapat beberapa jenis, antara lain 

bermacam-macam gunting dan pisau potong, pisau potong terdapat berbagai 

ukuran dan jenis sesuai dengan kapasitas bahan serta fungsi (Wahyuningsih 

2013:43). 
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Gambar 2.5 Contoh Jenis Gunting 

(Sumber: Iffat, 2015: 3) 

 

4. Peralatan Menjahit  

Peralatan menjahit dibedakan menjadi dua yaitu menjahit dengan tangan 

dan menjahit dengan mesin. Menjahit dengan tangan menggunakan jarum tangan 

denagan berbagai macam ukuran sesuai dengan kegunaan. Menjahit dengan 

tangan perlu pelindung jari yang disebut dengan tudung jari (Wahyuningsih, 2013 

: 44). 

   
Gambar 2.6 Contoh Gambar Jarum Jahit dan Bidal (Tudung Jari) 

(Sumber: Iffat: 2015: 4) 

 

Pengertian mesin jahit adalah jenis mesin yang berfungsi alat untuk 

menjahit (Boedijono : 8). Jenis mesin jahit sesuai dengan kegunaanya dibedakan 

menjadi 2 macam di antaranya yaitu terdapat (1) Mesin jahit serba guna, (2) 

Mesin jahit khusus. Mesin jahit serbaguna dapat berfungsi untuk membuat 

berbagai macam setikan, setikan lurus, zigzag dan wariasinya. Mesin jahit khusus 



31 
 

 
 

yaitu jenis mesin jahit yang memiliki satu fungsi misalnya: mesin jahit lurus, 

mesin pasang kancing, mesin obras, mesin bordir dll (Wahyuningsih, 2013 : 45). 

5. Peralatan penyelesaian akhir (finishing) diantaranya: alat pembersih benang, 

alat untuk menyetrika, dan papan setrika, alat pemasang label. 

   
Gambar: 2.7 Contoh Gambar Setrika, Papan Setrika dan Papan Lengan 

(Sumber: Iffat: 2015, 5) 

 

Macam-macam alat jahit pokok dan alat jahit tambahan diantaranya adalah 

sebagai berikut (Ernawati, 2008 : 364): 

a. Alat Menjahit Pokok 

Membuat pakaian perlu dipersiapkan paling sedikit alat dan perlengkapan 

menjahit seperti mesin jahit, meja kerja, cermin, setrika, papan setrika, kotak jahit 

yang diisi dengan pita ukuran (cm) tali pengikat, gunting, rader, karbon jahit, 

jarum jahit, jarum pentul, alat-alat tulis, karbon jahit dan lain sebagainya 

(Ernawati, 2008 : 364). 

b. Alat-alat Menjahit Tambahan 

Alat-alat menjahit tambahan yang kita perlukan tergantung pada macam 

dan banyaknya jahitan yang akan dikerjakan. Alat tambahan selain dapat 

menghemat waktu juga dapat memberikan hadil yang lebih baik seperti: alat 

tambahan untuk hiasan-hiasan pakaian dengan mesin serbaguna. Alat menjahit 
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tambahan yang terkelompok kepada mesin, alat potong dan alat mengukur, 

sepatu-sepatu mesin dan alat lain yang dapat dimasukkan sebagai alat menjahit 

tambahan adalah sebagai berikut: 

1. Macam-macam mesin jahit: yaitu mesin jahit khusus dan mesin jahit 

serbaguna, mesin jahit lurus dan zik zak. 

2. Macam-macam gunting seperti gunting rumah kancing, gunting bordir, 

gunting zik-zak, gunting tiras, gunting listrik, guntin gjelujur dan gunting 

benang. 

3. Macam-macam pengukur yaitu: pengukur lebar kelim, pengukur panjang rok. 

4. Macam-macam mistar atau rol, mistar lengkung pendek, lengkung panjang, 

siku-siku. 

5. Macam-macam sepatu mesin: sepatu pengelim, sepatu tutup tarik, sepatu 

kancing dsb. 

6. Macam-macam alat pres dan alat pembuat gesper dan kancing bungkus. 

7. Cermin diperlukan untuk dapat melihat pakaian yang sedang di pas tingginya 

hendaklah setinggi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan lebarnya minimal 

50 cm. 

2.1.2.1.4  Kebutuhan Mesin Produksi 

Penentuan spesifikasi mesin pada perancangan pabrik garmen ini diseleksi 

sedemikian rupa untuk memperoleh produk yang benar-benar memenuhi standart 

kualitas maksimum. Penggunaan mesin dipilih yang mempunyai efisiensi kerja 

yang sangat baik. Macam- macam mesin produksi yang digunakan adalah sebagai 

berikut (Adam Jerusalem, 2011: 109). 
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1. Mesin Pola (Pattern Making Machine) 

Pembuatan pola merupakan awal proses dalam produksi industri garment. 

Teknik grading dan pengukuran yang akurat sangat menentukan hasil pola yang 

ditergetkan. Teknik pembuatan pola pada garmen menggunakan software ”Patten 

making 6,0 dan macrogen 3,0”. Penggunaan software ini ditargetkan dapat 

meningkatkan kualitas pola yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi kingkat 

kesalahan pengukuran (Adam Jerusalem, 2011: 110). 

 
Gambar 2.8 Contoh Gambar Pattern Maker Machine 

(Sumber: Adam Jerusalem, 2011: 110) 

 

2. Mesin Pemotong (Cutting Machine) 

Mesin pemotong merupakan mesin yang digunakan untuk melakukan 

pemotongan terhadap kain yang akan dibuat menjadi pakaian. Mesin ini 

digunakan oleh industri garmen karena pertimbangan efisiensi (Adam Jerusalem, 

2011: 110). 

 
Gambar 2.9 Contoh Gambar Cutting Machine 

(Sumber: Adam Jerusalem, 2011: 110) 
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3. Mesin Press (Fusing Machine) 

Mesin ini digunakan untuk memberi efek panas dan tekanan antara 

interlining dengan kain sehingga melekat antara satu dengan lainnya. Kontrol 

panas tekanan yang diberikan pada kain dan interlining harus mengikuti standar 

seting agar tidak merusak kain atau interlining (Adam Jerusalem, 2011: 111). 

 
Gambar 2.10 Contoh Gambar Fusing Machine 

(Sumber: Adam Jerusalem, 2011: 111) 

 

4. Automatic Spreading Mahine 

Mesin ini digunakan untuk menggelar kain di atas meja yang panjangnya 

disesuaikan dengan ukuran pola (Adam Jerusalem, 2011: 111).  

5. Meja Pembuat Gambar (Patern Table) 

Meja ini digunakan untuk memperbaiki potongan-potongan kain yang 

belum selesai dengan pola yang telah ditentukan (Adam Jerusalem, 2011: 111). 

6. Band Knife Machine 

Mesin ini digunakan untuk merapikan potongan-potongan kain yang sulit 

dilakukan pada saat proses pemotongan. Mesin ini juga digunakan untuk 

memotong interlining (Adam Jerusalem, 2011: 111). 
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7. Sewing Machine 

Proses produksi pada bagian sewing adalah menggabungkan potongan-

potongan kain pola dari bagian cutting menjadi satu sehinggan dapat menjadi 

suatu produk. Setiap penggabungan potongan kain pola harus menggunakan jenis 

mesin yang sesuai dengan fungsinya karena setiap jenis mesin memberikan 

karakteristik hasil jahitan yang berbeda kualitasnya. Untuk memperoleh produk 

dengan kualitas jahitan yang baik maka pada perancangan pabrik garmen ini telah 

ditentukan jenis mesin yang sesuai dengan target produk (Adam Jerusalem, 2011: 

111). 

a. Mesin Jahit dengan Satu Jarum (Single Needle Sewing Machine) 

Mesin jahit ini hanya dipergunakan untuk menyambung, menindas jahitan 

luar. Setiap mesin dilengkapi alat yang dapat untuk merubah jumlah jahitan per 

inci. Caranya dengan memutar knop petunjuk jumlah jahitan per inci ke kiri atau 

ke kanan sesuai dengan angka yang telah tertulis. Jika petunjuk angka kecil maka 

stich per inch (SPI) semakin tinggi. Pemakaian jumlah SPI tergantung jenis kain 

yang diproses. Pada produk ini menggunakan 10 sampai 12 SPI. Adapun untuk 

jarum jahit yang dipergunakan juga dikategorikan dengan pemberian nomor 

jarum. Pemakaian nomor jarum ini disesuaikan dengan kain yang dijahit. Bahan 

yang tipis digunakan nomor jarum DB 8-11. Dasar penomoran ini ditinjau dari 

diameter kepala jarum (Adam Jerusalem, 2011: 112). 

b. Mesin Jahit dengan Dua Jarum 

Mesin ini menggunakan dua buah jarum. Fungsinya untuk proses tindas 

dan dapat pula untuk membuat hiasan jahitan. Mesin jahit dua jarum dibagi 
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menjadi 2 tipe, yaitu jarum tetap dan jarum bergerak. Berdasarkan cara 

pemakaiannya untuk jarum tetap hanya dipergunakan untuk jahitan lurus (Adam 

Jerusalem, 2011: 112). 

 
2.11 Contoh Gambar Sewing Machine 

(Sumber: Adam Jerusalem, 2011: 112) 

 

c. Mesin Obras  

Mesin obras adalah mesin yang menggunakan dua jarum atas dan bawah 

sekaligus terpasang pisau yang terletak pada samping kiri dari sepatu bagian 

bawah. Mesin ini berfungsi untuk membentuk ikatan pada tepi kain dan 

memotong sisanya sekaligus agar pinggir kain yang diobras menjadi lebih kuat 

(Adam Jerusalem, 2011: 113). 

d. Mesin Lubang Kancing (Button Hole Machine) 

Mesin ini berfungsi untuk membentuk rumah kancing dengan cara 

memberikan jahitan pada bagian samping kanan dan kiri dari lubang dengan 

jahitan berkisar 18-20 jahitan per inci. Adapun ukuran panjangnya bervariasi 

antara 0.25 inci sampai 1,25 inci. Lebar jahitan juga mempunyai ukuran lebar 

yang berbeda, yaitu berukuran 0,4 mm sampai dengan 2 mm. Pada ujung bagian 

atas dan bawah dijahit agak tebal dan fungsinya sebagai pengunci di awal dan 

akhir jahitan, tebal tipisnya disesuaikan dengan lebar jahitan lubang (Adam 

Jerusalem, 2011: 113). 
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e. Mesin Pasang Kancing (Button Stich) 

Fungsi mesin ini adalah untuk memasang kancing secara otomatis. 

Kancing yang dipasang dapat dalam posisi berdiri (kancing miring atau normal). 

Kancing berdiri hanya satu lubang kancing, sedangkan untuk kancing normal ada 

yang berlubang dua juga empat. Mesin ini dilengkapi dengan alat penyetel 

jumlah lubang kancing kancing (Adam Jerussalem, 2011: 113). 

f. Finishing Machine 

Proses finishing merupakan tahap penyempurnaan akhir pada pembuatan 

produk. Proses finishing meliputi ironing dan packing. Ironing proses merupakan 

tahap penyetrikaan produk yang telah selesai dijahit oleh bagian sewing. Alat 

setrika yang digunakan sesuai dengan karakter kain sehingga tidak merusak sifat 

kain. Pada perencanaan pabrik ini menggunakan mesin setrika uap. Untuk proses 

packing dilakukan secara manual Adam Jerusalem, 2011: 114).  

 
Gambar 2.12 Contoh Gambar Finishing Machine. 

(Sumber: Adam Jerusalem, 2011: 114). 

 

2.1.2.1.5 Kebutuhan Prasarana Produksi  

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003:893). 

Prasarana produksi busana ready to wear yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah luas ruang kerja, ruang desain, ruang pola, ruang potong, ruang menjahit 

dan ruang penyempurnaan. 

2.1.2.1.6 Kebutuhan Ruang Produksi 

1. Sample Departement 

Perencanaan ruang sample pada perancangan pabrik garmen ini disetting 

sedemikian rupa dengan target dapat memberikan efisiensi kerja yang sangat 

baik. Ruang sample ini juga dimaksudkan sebagai tempat pengembangan riset 

produk untuk memperoleh inovasi-inovasi terbaru baik dari segi mode maupun 

pengembangan teknologi proses yang digunakan (Adam Jerusalem, 2011: 125). 

Ruang sample disetting dengan perlengkapan alat produksi mini sehingga alat-

alat yang digunakan persis sama dengan alat-alat yang digunakan dalam ruang 

produksi. Hal ini dimaksudkan agar sample yang dihasilkan sudah benar-benanr 

mewakili standar produk yang ditentukan/ diinginkan. Alat-alat yang digunakan 

dalam ruang sample ini di antaranya adalah 3 unit komputer P4 yang dilengkapi 

dengan softwear lectra System dan 1 buah mesin printer pola (Pattern making 

printer machine), 1 unit mesin pemotong, 1 unit mesin fusing, 20 mesin jahit, 1 

unit ironing steam dan regenerator steam, dam 1 unit mesin vacum table (Adam 

Jerusalem, 2011: 125) 

a. Luas Ruang Kerja 

Untuk menentukan penataan peralatan dan memperhitungkan luas ruangan 

yang dibutuhkan maka spesifikasi ukuran peralatan telah ditentukann dengan 

jelas dan pasti terhadap luas ruangan. Peralatan yang digunakan dan spesifikasi 

ukurannya misalnya sebagai berikut (Adam Jerusalem, 2011: 135):  
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1) Meja spreading berukuran 1,5 m dengan panjang 5 m sebanyak 8 buah 

2) Meja untuk band knife dengan ukuran lebar 2 m x 2 m sebanyak 4 buah 

3) Meja untuk fusing berukuran lebar 1 m dan panjang 2 m sebanyak 4 buah 

4) Meja untuk penyusunan dan numbering dengan ukuran lebar 1 m dan 

panjang 1 m sebanyak 8 buah 

5) Ruang untuk pembuatan pola (pattern) dengan ukuran 13 m x 7 m 

6) Ruang sample dengan ukuran 15 m x 7 m  

b. Ruang Menggambar (Desain) 

Ruang desain merupakan tempat berlangsungnya proses merancang suatu 

busana (Euis Ratna Dewi, 2000:11). meja desain memiliki bentuk khusus untuk 

menggambar yaitu dengan kemiringan sehingga memudahkan dalam 

menggambar khususnya pada proses pewarnaan. 

c. Ruang Pola 

Ruang pola merupakan tempat berlangsungnya proses pembuatan pola 

busana (Euis Ratna Dewi:11). Memotong dan pemberian tanda pada jahitan 

biasanya juga dilaksanakan didalam ruang pola sehingga didalam ruang tersebut 

dibutuhkan sarana yaitu alat untuk membuat pola sehingga didalam ruang 

dibutuhkan tanda jahitan, alat bahan dan almari. 

d. Ruang Potong (Cutting) 

Ruang potong merupakan tempat berlangsungnya proses pembuatan 

sample dan pembuatan pola. Untuk meningkatkan efisiensi waktu, maka 

pengaturan peralatan proses dan ruang ini disusun berdasarkan urutan pekerjaan 

(Adam Jerusalem, 2011 :134). 
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Urutan pekerjaan pada proses cutting yaitu: 

1) Tahap pembuatan marker 

2) Tahap spreading dan cutting 

3) Tahap numbering dan bundling 

4) Tahap fusing 

e. Ruang Menjahit (Sewing) 

Ruang menjahit merupakan ruang berlangsungnya proses penggabungan, 

perakitan dan pelipatan dari potongan-potongan hasil proses cutting dan pressing 

sehingga diperoleh bentuk pakaian sebagaimana telah ditentukan (Adam 

Jerusalem, 2011 : 135). Ruang praktek menjahit membutuhkan mesin jahit, 

almari alat dan bahan, mesin jahit obras, meja setrika, dan almari penataan (Euis 

Ratna Dewi 2000:14). 

f. Ruang Penyempurnaan (Finishing) 

Ruang penyempurnaan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses 

finishing untuk mengevaluasi dan memantapkan hasil produk dari bagian sewing 

sehingga siap dikemas (Adam Jerusalem, 2011 : 140). 

Tahapan–tahapan proses yang dilakukan antara lain sebagai berikut (Jerusalem, 

2011: 138): 

1) Inspecting 

Bahan pakaian yang telah dijahit pada ruang sewing masuk kebagian 

finishing untuk pemeriksaan hasil proses produksi. Produk yang tidak mengalami 

cacat langsung ke proses selanjutnya, sedangkan produk yang cacat dikumpulkan 

sebagai bahan evaluasi selanjutnya. 
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2) Ironing merupakan proses penyetrikaan produk yang dihasilkan. 

3) Packing 

Proses packing dimaksudkan untuk membungkus dan menyusun produk 

dalam suatu tempat sehingga siap untuk dikirim ke pihak pemesan. Spesifikasi 

ruang proses finishing dan packing meliputi:  

Ruang proses finishing ukuran 36 m x 20 m, 

Meja setrika dengan ukuran 2 m x 2 m sejumlah 14 buah, 

Meja inspecting dengan ukuran 2 m x 2 m sejumlah 5 buah, 

Meja labeling dengan ukuran 2 m x 2 m, dan  

Meja packing dengan ukuran 2 m x 2 m. 

2.1.2.1.6 Manajemen  

 Istilah manajemn akan berhubungan dengan kegiatan proses perencanaan, 

pengendalian, pengorganisasian dan pengarahan. Adam Jerusalem (2011: 73) 

mengungkapkan manajemen usaha membahas perencanaan pengelolaan usaha 

dalam operasionalnya. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam aspek 

manajemen antara lain: apa jenis pekerjaan yang diperlukan untuk 

mengoperasikan usaha, persyaratan minimal untuk mengisi jabatan/pekerjaan 

tersebut, bentuk struktur organisasi yang digunakan, dan bagaimana memperoleh 

tenaga kerja untuk mengisi jabatan yang ada. 

1. Jenis pekerjaan yang diperlukan  

Jenis pekerjaan yang diperlukan diidentifikasi dengan suatu analisis 

deskripsi pekerjaan (job description). Deskripsi pekerjaan berisi keterangan 

tentang apa yang dilakukan dalam suatu pekerjaan (job). 
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Deskripsi pekerjaan biasanya akan memuat hal-hal ini di antaranya adalah 

identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, tugas yang dilaksanakan, pengawasan 

yang diberikan dan diterima, hubungan dengan jabatan lain, dan bahan, alat, dan 

mesin yang digunakan (Adam Jerusalem, 2011: 73).ini di antaranya adalah 

identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, tugas yang dilaksanakan, pengawasan 

yang diberikan dan diterima, hubungan dengan jabatan lain, dan bahan, alat, dan 

mesin yang digunakan (Adam Jerusalem, 2011: 73). 

Persyaratan minimal yang dipergunakan untuk memangku jabatan kunci. 

Persyaratan minimal yang diperlukan sekurang-kurangnya meliputi: pendidikan 

formal, kecerdasan minimal, ketrampilan (skill), jenis kelamin, usia, pengalaman, 

status perkawinan, penampilan, dan kewarganegaraan (Adam Jerusalem, 2011: 

73). 

2. Struktur Organisasi yang diperlukan 

Mekanisme pengorganisasian usaha secara formal tercermin dalam 

struktur organisasi yang dipilih. Struktur organisasi menunjukkan masing-masing 

bagian dan anggota organisasi, kedudukan dan hubungan satu dengan yang lain. 

Struktur organisasi digambarkan dalam bagan organisasi (organization chart). 

Bagan organisasi menggambarkan lima aspek struktur organisasi, yaitu: 

pembagian pekerjaan, manajer dan bawahan, tipe pekerjaan yang dilakukasn, 

pengelompokan bagian-bagian pelajaran, dan tingkatan manajemen (Adam 

Jerusalem, 2011: 74). 
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Gambar 2.13 Struktur Organisasi bertipe fungsi 

(Sumber: Adam Jerusalem, 2011: 74) 

3. Memperoleh Tenaga Kerja untuk Memangku Jabatan yang ada 

Adam Jerussalem (2011: 76) berpendapat pada umumnya cara-cara yang 

dipergunakan untuk memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut: memasang iklan, menghubungu kantor penempatan tenaga kerja, 

menggunakan jasa dan karyawan yang ada, nekerja sama dengan instansi 

pendidikan, dan lamaran yang masuk secara kebetulan.  

2.1.2 Busana Ready to Wear 

2.1.2.1 Pengertian Busana Ready to Wear  

Kata “busana” diambil dari bahasa Sansekerta “bhusana”. Namun dalam 

bahasa Indonesia terjadi penggeseran arti “busana” menjadi “padanan Pakaian”. 

Busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut 

sampai ke ujung kaki (Ernawati 2008:1). Sedangkan Pengertian busana menurut 

(Marwiyah, 2011 : 61) busana merupakan pelindung tubuh manusia sejak 

peradaban manusia ada. Bentuk busana setiap suku bangsa pada zaman kuno 

masing-masing berbeda, tetapi selintas tidak terlihat perbedaanya. Potongan kain 

sebesar atau selebar apa yang dapat dihasilkan oleh alat tenun diterima sebagai 

bentuk dasar busana untuk kemudian dilipat, dilingkar, dililit atau disusun pada 

badan dalam berbagai perbandingan panjang atau lebar kain itu sendiri, yaitu: 
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kain bungkus (rok lilit, kain panjang, sarung, deraperi), bentuk dasar kemeja 

(poncho, tunika, kaftan) dan celana. Yang dimaksud dengan busana dalam arti 

umum adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidah 

dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk penutup tubuh. 

Pengertian busana ready to wear istilah dalam bahasa inggris (disingkat 

RTW) untuk busana siap pakai, yang keberadaannya di antara adibusana dan 

produksi massal. Dalam industri mode, RTW terbagi dalam berbagai tingkatan 

berdasarkan mutu/harga dari yang tertinggi couture, designer/first line/top-line, 

disusul bridge, second/seondary line, tingkat menengah better dan moderate. 

Desainer/rumah mode biasa menggelar koleksi RTW dalam kegiatan seperti 

Fashion Week, dsb (Hadisurya, 2010: 177). 

Kesimpulan diatas pengertian busana ready to wear juga dapat diartikan 

suatu jenis busana jadi yang dapat dikenakan sesuai dengan fungsi dan 

kegunaanya, dan diproduksi secara massal atau terbatas dalam berbagai pilihan 

ukuran dan warna serta yang terpenting adalah ketahanan dan proses perawatan 

serta pemeliharaan busana yang tidak rumit.  

Manusia pada dasarnya membutuhkan busana untuk menutupi badan 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga busana mempunyai fungsi 

sebagai pelindung diri, selain itu juga untuk kesehatan dan keindahan atau 

membuat seseorang berpenampilan serasi.  

Busana ready to wear termasuk salah satu jenis usaha konveksi. 

Pengertian konveksi adalah usaha bidang busana jadi secara besar-besar atau 

secara massal. Dalam banyak literatur, konveksi ini disebut dengan home 
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industri. Apabila kapasitasnya sangat besar lazimnya disebut dengan usaha 

garmen. Sementara garmen sendiri sebenarnya berarti pakaian (jadi). Produk dari 

konveksi ini adalah busana jadi atau ready to wear (bahasa Inggris) dan pret a 

porter (bahasa Perancis). Busana ini telah tersedia di pasar yang siap dibawa dan 

dipakai. Dalam proses produksi, ukuran busana ini tidak berdasarkan pesanan 

pelanggan, melainkan menggunakan ukuran yang telah standar seperti S-M-L-

XL-XXLA atau 11, 12, 13, 14, 15, 16 atau 30, 32, 34, 36, 38, 40, dan 42 (Adam 

Jerussalem,2011:18). 

2.1.4.2 Motif Kain Tenun 

a. Pengertian Motif  

Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai 

macam garis atau elemen-elemen yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh 

bentuk-bentuk situasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri (Adam 

Jerusalem, 2011: 47). Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk 

garis atau elemen-elemen, yang terkadang sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk 

stilasi benda alam dengan gaya dan irama yang khas.  

Motif-motif yang terdapat pada kain tenun di Indonesia sangat beragam, 

hal tersebut dikarenakan masing-masing daerah mempunyai latar belakang yang 

berbeda dalam mengungkapkan bentuk motif pada kain tenun yang mereka buat. 

Perbedaan motif tidak saja berasal dari kepercayaan berbeda yang 

melatarbelakangi penciptaan motif, melainkan disebabkan adalnya faktor teknis 

penciptaan lingkungan setempat serta fungsi motif dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga motif antara daerah satu berbeda dengan motif pada daerah lain. Dimasa 
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sekarang motif tenun ikat tidak hanya terbatas pada motif tradisional saja, 

perkembangan pasar sangat menentukan dalam pengolahan motif untuk 

dimodifikasikan atau dikembangkan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. 

Kain tenun ikat Troso Jepara ini tidak terlepas dengan ragam hias di 

dalamnya berhubungan dengan motif. Motif merupakan bagian dari satu kesatuan 

ragam hias atau ornamen. Motif tenun ikat Troso selalu mengalami perubahan. 

Hal ini disebabkan pengrajin selalu berinovasi untuk menciptakan motif dan 

desain baru. Sebelum tahun 1960-an, tenun ikat Troso banyak didominasi dengan 

motif garis dan polos dengan alat tenun gendhong, namun setelah periode 

tersebut mengalami perkembangan yang sangat beragam. Masyarakat Troso 

membuat tenun ikat menggunakan ATBM dengan motif lompong (daun keladi).  

Menjelang tahun 1970-an, motif yang dihasilkan oleh para pengrajin kebanyakan 

dipengaruhi oleh motif yang ada yaitu bali dan sumba yang disebut dengan motif 

sumba. Dalam periode 2000-an, para pengrajin tenun ikat troso mulai menerima 

pesanan tenun sesuai dengan permintaan pesanan. Para pemesan tenun Troso 

terkadang menginginkan motif dari daerah lain serta ada yang meminta gabungan 

dari beberapa hasil motif kain lainnya. Hal ini juga dilakukan agar pengrajin 

Troso dapat bersain secara sehat dengan pengrajin-pengrajin lainnya. Perpaduan 

beberapa motif terbaru tenun Troso dapat mengikuti perkembangan zaman serta 

dapat menambah pengkayaan motif tenun Troso yang telah ada. Selain itu motif 

produk tenun Troso mengalami perkembangan yaitu salah satunya adalah 

perpaduan motif tenun ikat dengan batik sutra telah muncul pada pertengahan 



47 
 

 
 

2004 lalu (Alamsyah, 2013 : 48) Jenis motif dikelompokkan menjadi lima bagian 

di antaranya yaitu: 

1. Motif geometri adalah ragam hias ilmu ukur terdiri dari garis lurus, garis 

patah, lingkaran, kotak-kotak (poleng), jajaran, genjang, belah ketupat, zig 

zag, segi enam, dan segi tiga. 

2. Motif tumbuh-tumbuhan adalah stiliran dari bentuk daun, bunga, buah, 

tangkai, dan lain-lain. 

3. Motif binatang dan fauna jenis binatang yang sering dijadikan motif 

diantaranya lembu, singa, gajah, burung merak dan burung cendrawasih. 

4. Motif manusia adalah motif yang diwujudkan berupa wayang dan wajah 

5. Motif kombinasi (prembon) motif prembon merupakan perpaduan dari 

berbagai motif, perpaduan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

menambah keindahan kain. Contoh diantaranya motif tumbuh-tumbuhan 

dipadukan dengan motif geometris, motif manusia dengan motif binatang, 

motif tumbuh-tumbuhan dengan motif manusia dan lain sebagainya. 

Beberapa jenis motif yang dihasilkan di Desa Troso di antaranya yaitu 

pertama motif tumbuh-tumbuhan motif yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan 

(flora), kedua motif binatang motif yang bersumber dari hewan (fauna), motif 

geometris motif yang menggunakan dengan ilmu ukur yaitu sebagai berikut 

(Iffani, 2013: 19): 
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1. Motif Tumbuh-tumbuhan 

a. Motif Merses Bunga  

 
Gambar 2.14 Contoh Motif Mesres Bunga 

(Sumber: Iffani, 2013: 19) 

b. Motif Bunga Anggrek  

 
Gambar 2.15 Contoh Motif Bunga Anggrek 

(Sumber: Iffani, 2013: 19) 

c. Motif Bunga Mawar 

 
Gambar 2.16 Contoh Motif Bunga Mawar 

(Sumber: Iffani, 2013: 20) 
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d. Motif Pucuk Rebung 

 
Gambar 2.17 Contoh Motif Pucuk Rebung 

(Sumber: Iffani, 2013: 20) 

 

2. Motif Binatang 

a. Motif Kupu-kupu 

 
Gambar 2.18 Contoh Motif Kupu-kupu 

(Sumber: Iffani, 2013: 21) 

 

b. Motif Kuda 

 
Gambar 2.19 Contoh Motif Kuda 

(Sumber: Iffani, 2013: 21) 
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3. Motif Geometris  

a. Motif Garis 

 
Gambar 2.20 Contoh Motif Garis 

(Sumber: Iffani, 2013: 22) 

 

b. Motif Belah Ketupat 

 
Gambar 2. 21 Contoh Motif Belah Ketupat 

(Sumber: Iffani, 2013: 22) 

 

c. Motif Tumpal  

 
Gambar 2.22 Contoh Motif Tumpal 

(Sumber: Iffani, 2013: 23) 
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2.1.4.3 Komponen Alat Tenun 

Menurut Marah (1990: 19) jenis alat yang digunakan untuk menenun adalah: 

1. ATBM (alat tenun bukan mesin) 

Pengertian ATBM adalah alat yang juga tebuat dari kayu, dengan 

kontruksi sedemikian rupa, terkenal juga dengan sebutan “tostel”.bagian-

bagian dari “tostel” ini, yang merupakan komponen saling mengkait. Bagian-

bagiannya adalah sebagai berikut: 

a. Goyangan, adalah tiang sebagai tumpuan kekuatan mesin. 

b. Saleh, adalah tali yang dipasah sebagai penggerak  

c. Rol, adalah alat yang terbuat dari kayu bulat memanjang (semacam 

tumbuk) yang dipasang tali, sehingga mengangkat benang-benang dalam 

mesin tenun. 

d. Terap, adalah kayu yang berfungsi sebagai pengendali seluruh gerak alat 

tenun. 

e. Gun, adalah semacam kelos  untuk memintal benang, agar dalam proses 

tenun nanti, benang-benang dapat terpisah. 

f. Sisir, adalah alat yang mirip sisir terbuat dari kayu. Alat ini berfungsi 

sebagai pemisah benang lungsen (yang membujur vertikal). 

g. Peker, adalah alat yang terbuat dari aluminium untuk memasang teropong. 

h. Kres, adalah alat yang digunakan mempertemukan benang, antara yang 

membujur dan benang yang melintang. Dari proses ini terjadinya 

anyaman. 
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a. Sekiran adalah alat untuk menyusun benang lungsen. Didalam sekiran ini 

motif atau corak sudah dapat ditentukan. Lebih jelas lagi dalam sekiran ini, 

apabila sesudah benang pakan (melintang) nantinya dianyamkan. Maka dari 

itu alat sekir merupakan alat yang menentukan patron corak yang akan dibuat. 

Dalam alat ini ada bagian yang terbagi dua, mempunyai peranan sangat 

penting, yaitu: 

b. Rek, adalah alat untuk memasang benang-benang yang sudah dikelos (diukel) 

pada kletek.  

c. Kasrit, adalah alat sesudah rek, di mana benang-benang yang sudah terpasang 

pada rek diurai atau dipisah-pisahkan untuk memasukkan ke dalam sekiran. 

Jadi dapat dikatakan bahwa alat sekiran adalah alat yang menentukan awal 

dari corak tenun lurik, sebelum akhirnya benang-benang itu dimasukkan 

dalam alat tenun ATBM.  

d. Kleting  

Alat ini adalah dibuat dari gulungan kertas yang diulang-ulang 

sehingga menjadi padat, dan bentuknya kecil, panjangnya tidak lebih dari 10 

cm. digunakan untuk mallet (ngukel benang) yang nantinya akan dipasang 

didalam alat teropong.  

e. Kletek  

Alat ini berfungsi seperti halnya kleting, yakni untuk ngukel 

(menggulung) benang yang akan dipasang pada rek dalam proses sekiran. 

Kletek dibuat dari kayu yang tengahnya berlubang, kedua tepinya. 
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f. Teropong 

Teropong ini digunakan untuk “ngogak”, yaitu untuk menganyam 

benang secara melintang atau pakan. Alat ini terbuat dari kayu. Fungsi 

teropong akhirnya dapat dikatakan sebagai alat untuk mengembangkan corak 

atau motif. 

g. Erek 

Alat ini digunakan untuk memintal benang tenun. Baik pada kleting, 

maupun pada kletek. Erek ini memiliki bagian-bagian yang saling mengkait, 

yaitu: 

- Ingan, adalah untuk memasang benang sebelum diukel (digulung). 

- Peleg, sebuah roda yang diputar dengan tangan untuk menggerakkan 

ingan. 

- Streng, adalah karet yang dipasang di peleg, sehingga roda peleg dapat 

berputar. Fungsinya seperti rantai sepeda. 

h. Gun 

Bentuk alat ini seperti sebuah sisir, tetapi pada kedua tepinya dipasang 

kayu, semacam pigura, yang didekatnya dipasang sepotong besi dengan 

sebutan rel. antara kedua rel tersebut dianyam kawat-kawat kecil, yang 

berfungsi untuk memisahkan benang lungsen (benang dengan arah vertikal). 

i. Bum 

Alat ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda, baik panjangnya 

maupun besarnya. Dipasang pada sekiran, dan berguna untuk memasang 

benang berupa gulungan-gulungan, sebelum akhirnya dipisahkan oleh gun. 
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j. Likasan  

Alat likasang dibuat dari potongan kayu dua buah, yang harus simetris, 

dengan membuat palang ditengah-tengah potongan kayu tersebut. Benang 

yang sudah dipasang di kisi, digulung dengan arah menyilang. 

k. Jantera 

Jantera ini digunakan dalam proses mengantih, yaitu proses pengolahan 

kapas menjadi benang. Alat ini seperti roda yang dibuat dari bamboo dan 

dilengkapi dengan ruji-ruji (larlaran) dan inden yang ditopang oleh dua ajuk-

ajuk (tiang penyangga). Pada inden yang ditopang ontel-ontel untuk 

menggerakkan roda tersebut. Pada roda dipasang kain (kamplet) secara zig-

zag, yang memungkinkan gerak putarnya dapat dialihkan secara baik pada tali 

yang berputar tanpa akhir. Tali atau disebut juga klinden, yang dihubungkan 

dengan kisi secara bersilang. Kisi terbuat dari bamboo atau kayu ynag 

ujungnya lancip, yang digunakan untuk menggulung kapas (benang). Papan 

tempat kisi diletakkan pada kuningan yang diapit oleh dua ajuk-ajuk. 

2.1.4.4 Proses Produksi Kain Tenun 

Menurut Dahlan dalam Wijayanti (2008:27)  proses pertenunan yaitu 

meliputi beberapa gerakan pokok seperti pembukaan mulut lusi, 

peluncuran/penyisipan benang pakan dan perapatan benang pakan (pengetekan). 

Sedangkan Menurut Alamsyah,dkk (2013: 122) ada 2 (dua) tahapan dalam 

melakukan kegiatan proses produksi pembuatan tenun ikat yaitu Lusi dan Pakan: 
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a. Proses persiapan Lusi 

Lusi berasal dari kata lungsi yaitu benang yang arahnya memanjang. 

Dalam proses ini, kain pada awalnya berasal dari benanag yang arahnya 

memanjang (lusi). Persiapan benang yang dilakukan dalam proses lusi ini 

antara lain:  

a. Pencelupan yaitu suatu proses memberi warna pada benang. 

b. Pengelosan yaitu memasukkan benang kedalam dugel spull. 

c. Menghani atau nyeker, yaitu spull ditaruh ditarak dan dipindahkan ke 

tabur 

d. Ngebong yaitu memindahkan benang dari tabor hani ke alat BOM  

e. Mencucuk yaitu pada proses ini dimasukkan ke alat atau mata GUN. 

Sling gun supaya terjadi anyaman. 

b. Proses Pakan merupakan proses untuk memakani kain supaya terjadi 

anyaman. Proses pakan antara lain: 

1. Ngelos merupakan proses memutar atau memindahkan benang ke alat 

los. 

2. Ngeteng yaitu memindahkan benang atau menata benang dari rak 

benang ke alat plangkan 

3. Membuat motif (seperti orang membatik) 

4. Motif diikat dengan rafia oleh tenaga ahli 

Tenun troso dikatakan tenun ikat karena kenunya diikat. 

a. Motif dicelup semua. 

b. Dilakukan bongkar 
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c. Benang yang telah dimotif dipisahkan satu persatu 

d. Dipalek (memalek) yaitu memindahkan benang dari bentuk streng ke paletan. 

e. Menenun 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan didapat dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya yaitu penelitian dari Tri Astuti pada tahun 2009 dengan 

judul Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 2 

Yogyakarta menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (73,04%) pemustaka atau 

sebanyak 65 pemustaka menyatakan kebutuhan pemustaka terhadap koleksi yang 

dimikili perpustakaan SMA Negeri 2 Yogyakarta sudah memenuhi kebutuhan. 

Koleksi yang ada diperpustakaan SMA Negeri 2 Yogyakarta sudah sesuai dengan 

kebutuhan pemustaka. 

Penelitian berikutnya yaitu Samratulangi FISIP Universitas Hasanuddin 

Makassar pada tahun 2013 dengan judul Analisis Kebutuhan Pegawai pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai pada 

badan kepegawaian Daerah Kota Makassar telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan 

dari analisis jabatan dan analisis beban kerja, dimana tingkat kesesuaian 

kompetensi terhadap jabatan aparatur sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada 

pada analisis jabatan, selain itu beban kerja dan jumlah pegawai pada badan 

kepegawaian daerah kota makassar sudah cukup seimbang, dan untuk sementara 

tidak perlu ada penambahan pegawai. 
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Penelitian berdasarkan Fitria Diah Nurlaela pada tahun 2010 dengan judul 

Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Koleksi berdasarkan Pemustaka di Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen menggunakan metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat 

kebutuhan pemustaka berada dalam kategori sedang dimana hampir seluruhnya 

(80,0%) atau 172 pemustaka yang menyatakannya, sedangkan tingkat 

ketersediaan koleksi perpustakaan juga berkategori sedang, hampir seluruhnya 

(79,5%) atau 171 pemustaka yang menyatakannya. 

Penelitian berdasarkan Zeth Patty pada tahun 2015 dengan judul Analisa 

Kebutuhan Bahan Baku dan Biaya Produksi Furnitur Berbahan Kayu Kelapa di 

Kota Tobelo (Studi Kasus pada CV. CSS di Tobelo, Halmahera Utara) 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa CV. Contruction System Saro menghasilkan beberapa 

furniture hasil olahan kayu antara lain berbagai jenis meja, lemari, kursi kayu dan 

bangku. Total biaya produksi yang dikeluarkan mencapai Rp. 73, 193, 976 

dengan biaya terbesar pada produk lemari 2 pintu sedangkan biaya terendah pada 

produk kursi kayu.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ter dahulu adalah tempat waktu 

dan objek penelitian berbeda yang penulis angkat dalam judul analisis kebutuhan 

produksi busana ready to wear dari kain tenun ikat Troso pada industri Dewi 

Shinta di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Analisis kebutuhan produksi busana ready to wear dari kain tenun ikat 

Troso pada industri Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten 

Jepara. 

 Perencanaan kebutuhan Produksi merupakan langkah awal dalam 

menyiapkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan produksi tersebut, 

kebutuhan produksi pada suatu industri yaitu meliputi kebutuhan SDM (sumber 

daya manusia), manager, mesin, alat, bahan baku, bahan pembantu, energi, 

bangunan, tanah dan informasi luar. 

Analisis kebutuhan SDM  merupakan salah satu unsur yang paling vital 

bagi suatu organisasi maupun perusahan, karena sumber daya manusia 

mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi, sumber daya manusia 

merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan 

produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan 

dan strategi organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan pengeluaran 

utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Perusahaan memerlukan tenaga kerja 

yang terampil demi kelancaran proses produksinya. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan industri adalah terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia, karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam 

operasional suatu industri. Perusahaan tidak akan berjalan tanpa ada tenaga kerja 

karena hal tersebut merupakan modal utama dibidang industri, sehingga baik 

buruknya suatu produk ada ditangan tenaga kerja. 
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 Selain kebutuhan SDM pada industri juga terdapat kebutuhan sarana dan 

prasarana, kebutuhan bahan serta pengelolaan manager untuk menunjang 

kelangsungan produksi busana tersebut. Kebutuhan sarana dan prasarana 

merupakan kebutuhan yang dapat dipakai sebagai alat serta kebutuhan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses.  

 Karakteristik produksi dan persediaan pada industri dapat dianalisis 

kebutuhan produksi suatu busana diperoleh melalui analisis kebutuhan SDM dan 

analisis alat, analisis mesin, analisis kebutuhan bahan serta analisis manager yang 

merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, menilai, dan mengorganisir informasi 

yang berkaitan dengan kebutuhan produksi, agar apa yang diuraikan dalam 

penelitian ini dapat dipahami dengan jelas. 

 Analisis kebutuhan produksi yang tepat pada industri akan memberikan 

dampak yang baik bagi industri, yakni adanya kelancaran produksi. Pada intinya, 

analisis yang tepat akan menghasilkan persediaan kebutuhan yang akurat yang 

akan memberi dampak kelancaran pada proses produksi busana. 

 Kegiatan produksi yang lancar membutuhkan kebutuhan produksi yang 

lengkap sehingga menciptakan adanya kepuasan konsumen serta adanya 

peningkatan efisiensi dan produktivitas industri. Maka hal tersebut akan 

menjadikan peningkatan daya saing industri guna sebagai modal untuk bersaing 

dan bertahan, sehingga keberlangsungan usaha akan lebih terjamin. 
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Kerangka berfikir Analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun ikat Troso dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Efisiensi dan 

Produktivitas Industri 
Kepuasan Konsumen 

Kurangnya tenaga kerja menjahit 

Kurangnya informasi dalam mendesain busana 

Masih rendahnya minat masyarakat bekerja sebagai 

tenaga produksi busana 

Tidak seimbangnya antara jumlah karyawan dengan 

pekerjaannya. 

Kebutuhan produksi busana kurang lengkap 

Kebutuhan Produksi Busana Ready 

To Wear 

Analisis Kebutuhan Produksi Busana 

Analisis SDM 

Analisis Alat 

Analisis Mesin 

Analisis Mesin 

Analisis Manager 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian akan membahas mengenai jenis penelitian, waktu dan 

tempat pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Deskriptif Kuantitatif, Subana (2001 : 89) mengungkapkan bahwa 

penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang 

berkenaan dengan fakta, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dan menyajikan apa adanya. Sesuai dengan tujuan penelitian, 

karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang 

analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat 

Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di tempat produksi kain tenun ikat  

”Dewi Shinta” di Jalan Bugel KM 02  Desa Troso RT 01 RW 05 Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah karena Desa Troso 

merupakan sentra pengrajin kain tenun ikat Troso Jepara. Adapun yang 

menjadi alasan dipilihnya industri Dewi Shinta sebagai lokasi penelitian 

disebabkan karena ingin mengetahui analisis kebutuhan produksi busana 
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ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

  “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdisi atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” 

(Sugiyono, 2009: 215). Kegiatan yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat 

sosial, perlu dilakukan pembatasan populasi dan cara pengambilan sampel. 

Populasi merupakan kelompok beberapa orang, berbagai peristiwa atau 

beberapa benda secara menyeluruh yang akan diinvestigasi oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik industri Dewi Shinta serta 

tenaga kerja produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso 

Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara 

berjumlah 24 orang.  

3.3.2 Sampel  

  “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi” (Sugiyono ,2009: 81). Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dipilih secara keseluruhan atau menggunakan teknik total sampling. 

Sampel penelitian ini mengambil industri yang sejenis dengan industri Dewi 

Shinta  yaitu industri Lima Putra yang memproduksi busana ready to wear  

di Desa Troso sebanyak 13 orang.  
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono,2009:38). Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu 

analisis kebutuhan produksi busana ready to wear. 

Variabel penelitian bermaksud untuk mencapai tujuan penelitian dan 

dari masalah yang ada akan dapat ditentukan variabel-variabel yang 

digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan produksi 

busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso dengan mencakup 

indikator kebutuhan SDM, alat, mesin, bahan dan managemen. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data (Sugiono,2009:224). Untuk memperoleh data tersebut diperlukan teknik, 

dalam penelitian ini teknik yang digunakan angket atau kuesioner, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Angket atau Kuesionar 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto,2002:128). Pelaksanaanya dengan 

menyebarkan angket langsung kepada responden. Alasan digunakan metode 
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angket ini adalah untuk menghemat waktu dan tenaga karena dalam waktu 

singkat akan diperoleh data yang diperlukan. 

Pertanyaan yang digunakan berupa pertanyaan tertutup, yaitu 

memberikan soal sekaligus alternatif jawaban, setiap satu soal 4 alternatif 

jawaban sehingga responden tinggal memilih satu jawaban alternatif yang 

tersedia. Alternatif jawaban tersebut meliputi jawaban a dengan nilai 4, 

jawaban b dengan nilai 3, jawaban c dengan nilai 2, dan jawaban d, dengan 

nilai 1. 

Kuisioner yang dibuat merupakan pengembangan dari konsep 

pengukuran variabel yang relevan, dalam penelitian ini ditentukan terlebih 

dahulu mengenai kisi-kisi kuisioner yang meliputi: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrument Analisis Kebutuhan Produksi Busana  

Variabel 

 
Indikator Sub Indikator 

Analisis 

kebutuhan 

produksi 

busana 

ready to 

wear 

A. SDM a. Tenaga ahli (menggambar, membuat pola, marker) 

b. Tenaga memotong 

c. Tenaga menjahit 

d. Tenaga penyelesaian akhir 

e. Tenaga pengemasan 

f. Tenaga penjaga toko 

B. Managemen a. Jenis pekerjaan yang diperlukan 

b. Struktur organisasi yang diperlukan 

c. Memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan yang ada 

C. Ruang 

Produksi 

a. Luas ruang kerja 

b. Ruang menggambar (desain) 

c. Ruang pola 

d. Ruang potong (cutting) 

e. Ruang menjahit (sewing) 

f. Ruang penyempurnaan (finishing) 

D. Alat dan 

mesin 

a. Alat dan perlengkapan menggambar 

b. Alat dan perlengkapan membuat pola 

c. Alat dan perlengkapan memotong bahan  

d. Alat dan perlengkapan menjahit 

a. Alat dan perlengkapan penyempurnaan 

E. Bahan   i. Bahan Baku 

e. Bahan Pembantu  
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2. Wawancara 

Wawancara atau interviu (interview) adalah suatu metode atau cara 

yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara 

tanya-jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini 

responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. 

pertanyaan hanya diajukan oleh subyek evaluasi (suharsimi,2012:44). Dexter 

dalam Ahmadi (2014 : 120) menggambarkan bahwa wawancara adalah sebuah 

percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh 

bentukan-bentukan di sini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian (concert), dan cantuman 

lainnya: rekonstruks tentang cantuman-cantuman seperti itu sebagaimana 

dialami di masa lalu. 

Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka tanpa 

menggunakan pedoman yang dilakukan untuk memperoleh data tambahan dari 

pihak industri tenun Troso Dewi Shinta. 

3. Observasi 

Menurut Sugiyono (2009: 145) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Patton dalam Ahmadi 

(2014 : 161) Tujuan data observasi adalah untuk mendiskripsikan latar yang 

diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang-orang yang 
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berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, makna latar, kegiatan-kegiatan, dan 

partisipasi mereka dalam orang-orangnya  

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

nonparticipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-

orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonparticipan peneliti 

tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Selain itu tugas 

observasi untuk memperhatikan secara langsung kejadian-kejadian dalam 

proses produksi yang pada akhir pengamatan dapat diambil kesimpulan. 

Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kebutuhan 

produksi busana ready to wear dari tenun ikat Troso pada industri Dewi 

Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis 

kebutuhan 

produksi 

busana 

ready to 

wear 

A. SDM a. Tenaga Ahli (menggambar, membuat pola, marker) 

b. Tenaga memotong 

c. Tenaga menjahit 

d. Tenaga penyelesaian akhir 

e. Tenaga pengepakan 

f. Tenaga penjaga toko 

B. Manager a. Jenis pekerjaan yang diperlukan 

d. Struktur organisasi yang diperlukan 

e. Memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan yang ada 

C.Ruang 

Produksi  

a. Luas ruang kerja 

b. Penutup atap 

c. Dinding 

d. Penutup lantai 

e. Penerangan 

f. Ventilasi  

D. Alat dan 

Mesin 

a. Alat dan perlengkapan menggambar 

b. Alat dan perlengkapan membuat pola 

c. Alat dan perlengkapan memotong bahan  

d. Alat dan perlengkapan menjahit 

e. Alat dan perlengkapan penyempurnaan 

E.Bahan   a. Bahan Baku 

b. Bahan Pembantu  
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2009: 240). Dokumentasi digunakan untuk mengambil data kegiatan 

analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso 

”Dewi Shinta” Jepara. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010: 148). Jumlah 

instrument tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan 

untuk diteliti. Cara menyusun instrumen penelitian  adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan definisi operasional dan menentukan indikator yang akan diukur 

dari variabel – variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.  

2) Membuat kisi – kisi instrumen untuk memudahkan penyusunan instrumen. 

3) Menjabarkan indikator – indikator yang telah ditentukan ke dalam butir – 

butir pertanyaan atau pernyataan. 

Penelitian ini uji instrumen mempunyai kedudukan yang paling tinggi, 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan sebagai alat 

pembuktian. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yang valid dan 

reabel.  

3.6.1 Uji coba instrumen  

Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan 

reabilitas instrumen, sehingga dapat diketahui layak tidaknya instrumen 
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tersebut dalam pengambilan data penelitian. Instrumen yang diuji cobakan 

adalah instrumen angket pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada 

pokok bahasan analisis kebutuhan produksi busana ready to wear. 

Langkah-langkah penyusunan instrumen angket yaitu : 1) menentukan 

jumlah butir soal. Jumlah soal yang akan diuji coba adalah 60 soal dengan 

sampel 13 orang: 2) menyusun kisi-kisi soal. Soal yang digunakan berupa 

pilihan ganda; 3) membuat lembar instrumen; 4) validasi expert; 5) menguji 

coba soal; 6) menganalisis hasil uji coba soal meliputi validitas dan reabilitas. 

3.6.2 Validitas   

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Dalam Bahasa Indonesia “valid” disebut dengan 

istilah “sahih” (Arikunto, 2012: 80). Cara memperoleh data yang relevan dan 

akurat maka diperlukan alat pengumpul data yang dapat dipertanggung 

jawabkan yaitu alat ukur yang valid dan reliabel. 

Uji coba instrumen yang digunakan terdiri dari dua langkah utama, 

yaitu validasi atau uji ahli (expert judgment) dan uji coba. Validasi dilakukan 

oleh tenaga ahli yang kemudian disebut validator. Validator ditetapkan 

dengan mempertimbangkan kriteria pendidikan, keahlian, dan juga 

ketersediaan waktu dan tenaga untuk memberikan data yang diperlukan untuk 

kuesioner atau angket sebelum diujicobakan kepada pengguna lapangan. 

Validator pada penelitian ini terdiri dari dua orang ahli materi. 
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Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product 

moment. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi product 

moment adalah sebagai berikut: 
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Rumus Korelasi Product Moment (Arikunto, 2010: 213) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi product moment 

N   = Jumlah responden 

∑ = Jumlah skor butir (X) 

∑ = Jumlah skor total (Y)          

  ∑x
2
= Jumlah kuadrat skor butir 

  ∑y
2 

= Jumlah kuadrat skor total           

rxy = 
 ∑    (∑ )(∑ )

√{ ∑   (∑ ) + * ∑ 
 
  (∑ )  }

 

rxy = *(         )   (         )+

√*(       ) (  )  (          ) (    )  +
 

rxy =       

Pada α = 5% dengan N = 13 diperoleh rtabel = 0,553  

Karena rxy > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa item soal no 1 Valid. 

Hasil perhitungan uji coba validitas angket yang dijadikan sampel di 

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara berjumlah 13 responden 

penelitian, dari 60 item pertanyaan terdapat 10 item pertanyaan yang tidak 
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valid yaitu pada soal nomor 5 dengan rxy (0,464), soal nomor 16 dengan rxy 

(0,473), soal nomor 23 dengan rxy (0,469),soal nomor 27 dengan rxy (0,365), 

soal nomor 29 dengan rxy (0,084), soal nomor 33 dengan rxy (0,138), soal 

nomor 37 dengan rxy (0,473), soal nomor 43 dengan rxy (0,039), soal nomor 51 

dengan rxy (-0,403), soal nomor 56 dengan rxy (0,552). Butir soal yang tidak 

valid terdapat 10 soal makatidak digunakan dalam penelitian, soal yang 

digunakan dalam penelitian berjumlah 50 soal valid dan sudah mewakili 

setiap sub dalam indikator pada analisis betuhan produksi busana. Butir soal 

yang dikatakan valid, apabila rxy : lebih besar dari rtabel (rxy>rtabel). Hasil 

perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran halaman 183. 

Tabel 3.3 Validitas Soal 

 Nomor Soal Jumlah 

Soal 

Valid 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 

,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,44,4

5,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60 

50 

Tidak 

valid 
5,16,23,27,29,33,37,43,51,55 10 

(Sumber: Hasil analisis validitas) 

 

3.6.3 Reabilitas 

 

Reabilitas merupakan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut baik, sehingga dapat menghasilkan data yang dipercaya 

kebenarannya (Arikunto, 2006: 178). Reabilitas dari penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan rumus Alpha karena instrument dalam penelitian ini 

berbentuk angket yang skornya antara rentangan 1 sampai dengan 4. 
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Keterangan: 

r11 = Reabilitas alat ukur 

k = Banyaknya butir  soal 

∑   
 
  

 = Jumlah varian butir 

 
 
  

 = Varian total   

Mengkonsultasikan indek reliabilitas dengan table r product moment dengan 

N = 13 dan taraf signifikan 5% yaitu sebesar 0,553. Bila indeks reliabilitas 

lebih besar dibandingkan dengan r table berarti instrumen tersebut reliabel 

(suharsimi Arikunto, 2010:239) 

3.7 Validitas Lembar Instrumen 

Validasi instrumen merupakan kegiatan untuk menilai lembar 

instrumen dengan cara mengisi lembar penilaian ke beberapa ahli dibidang 

produksi. Validator instrumen dalam penelitian ini dipilih dua orang ahli 

untuk menilai instrumen yaitu : Ibu Dra.Urip Wahyuningsih,M.Pd, dan Ibu 

Siti Nurrohmah,S.Pd, M.Pd. Hasil penilaian validator 1 dan 2 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel  3.4 Hasil Penilaian Instrumen 

No Komponen Aspek yang dinilai Validator 

1.  Pokok bahasan  Objek pengamatan sesuai dengan 

indikator  

3 4 

Batasan pertanyaan atau ruang lingkup 

yang diukur sudah jelas  

3 3 

2. Konstruksi  Kalimat bebas dari pernyataan yang tidak 

relevan dengan objek yang 

dipermasalahkan atau kalimat berupa 

pernyataan yang diperlukan saja 

3 4 

Kalimat mudah dipahami 3 4 

Pertanyaan mudah dimengerti 3 4 

Kalimat pernyataan tidak memiliki 

makna ganda 

3 3 

3. Bahasa  Kalimat menggunakan bahasa indonesia 

baku (sesuai EYD) 

3 3 

Bahasa soal komunikatif  3 3 

Total Nilai 24 28 

Rata-rata 3 3,5 

Rata-rata Skor 3,25 

Persentase Nilai 81% 

(Sumber: Data Hasil Penelitian) 

Penelitian ini melibatkan 2 dosen ahli (expert) untuk menilai validitas 

instrument. Hasil tanggapan diubah dalam bentuk skala interval untuk 

memudahkan menganalisis tingkat kelayakan instrument kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel kategori tingkatan sebagai berikut : 

Interval = 
                          

           
  = 

     

 
  = 25 
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Tabel 3.5 Kategori dan Persentase Kelayakan Instrumen 

Nilai (%) Keterangan 

76 – 100 Sangat Baik 

51 – 75 Baik 

26 – 50 Cukup 

  1 – 25 Tidak Baik 

(Sumber : Data hasil penelitian) 

  

Batas minimal yang menunjukkan kriteria baik untuk digunakan 

sebagai instrument penelitian adalah sebesar 51%. Persentase nilai yang 

didapatkan dari 2 dosen ahli untuk instrument penlitian adalah 81% (Kategosi 

sangat baik). Hasil dari kedua tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

lembar observasi dalam kategori sangat baik dan dinyatakan layak digunakan 

untuk penelitian. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjawabkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain (Sugiono,2009:244). 

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif persentase. Metode 

ini digunakan untuk mengelola jawaban yang diberikan responden melalui 

pemberian skor dengan nama tertentu. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan suatu keadaan atau fenomena (Arikunto, 2006:239). 
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Mendiskripsikan tentang analisis kebutuhan produksi busana ready to 

wear dari kain tenun ikat Troso pada industri Dewi Shinta, langkah- langkah 

analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghitung nilai responden dari masing-masing indikator/ sub variabel. 

Untuk sub variabel digunakan skor bertingkat yaitu 1, 2, 3, dan 4 dengan 

masing-masing alternatif jawaban sebagai berikut: 

Untuk jawaban a diberi skor 4 

Untuk jawaban b diberi skor 3 

Untuk jawaban c diberi skor 2 

Untuk jawaban d diberi skor 1 

2. Menabulasi skor angket dan observasi yang diperoleh responden 

3. Menghitung persentase dengan rumus:  

Deskriptif Persentase (%) = %100x
N

n  

Keterangan : 

 

% = Persentase skor yang diperoleh (%) 

n = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Jumlah Skor Ideal atau Jumlah Total Nilai Responden 

 Langkah-langkah untuk menentukan besarnya rentang skor kriteria 

tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut  (Ali, 2000:184) : 

1. Menetapkan presentase maksimal yaitu 100% 

2. Menetapkan presentase minimal yaitu 25% 

3. Menetapkan rentangan presentase. 
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Rentangan diperoleh dengan cara mengurangi persentase tertinggi (100%) 

dengan pertestase terendah (25%) yaitu : 100% - 25% = 75%. 

Jumlah skor pada jawaban responden diperoleh dengan memberi skor 

pada jawaban yang diberikan responden adalah jawaban yang mempunyai faktor 

yang sangat baik =4, baik =3, tidak baik =2, sangat tidak baik =1. Masil 

perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel deskriptif presentase 

dikelompokkan dalam 4 kategori. 

Sehingga didapat persentase maksimum = 100% 

Persentase minimum = 25% 

Rentang persentase = 100% - 25% = 75% 

Interval persentase = 75% : 4 = 18.75% 

Tabel 3.6 Kategori Interval Nilai Persentase dan Klasifikasi Skor 

No. Interval % Klasifikasi/kategori 

1. 81.25% - 100% Terpenuhi 

2. 62.5% - 81.25% Cukup Terpenuhi 

3. 43.75% - 62.5% Tidak Terpenuhi 

4. 25% - 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 

(Sumber : Data hasil penelitian) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, pembahasan dan 

keterbatasan penelitian. Lokasi penelitian yaitu di industri tenun ikat Troso Dewi 

Shinta yang terletak di Jalan Bugel KM 02 Desa Troso RT 01 RW 05 Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara. 

4 Hasil Penelitian  

4.1 Analisis Deskriptif Data 

Analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat 

Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara 

terdapat 5 indikator yaitu diantaranya kebutuhan SDM, manajemen, alat dan 

mesin, bahan baku. 

4.1.1 Analisis Deskriptif Kebutuhan Alat dan Mesin Produksi Busana  

Alat dan Mesin produksi busana yang dimaksudkan adalah kebutuhan alat 

dan produksi serta kebutuhan mesin produksi busana ready to wear. Kebutuhan 

peralatan yang digunakan pada industri garmen terdapat 5 bagian di antaranya 

adalah peralatan desain, peralatan mengukur dan pembuatan pola, peralatan 

membuat pola, peralatan memotong, peralatan menjahit, dan peralatan 

penyelesaian akhir (finishing) (wahyuningsih, 2013: 39). 

Alat produksi busana dalam penelitian ini terdapat 5 sub indikator 

diantaranya kebutuhan alat dan mesin menggambar busana, kebutuhan alat dan 

mesin membuat pola, alat dan mesin memotong bahan, alat dan mesin menjahit 
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busana, alat dan mesin penyempurnaan busana ready to wear pada industri tenun 

ikat Troso Dewi Shinta. 

Deskripsi persepsi responden tentang kebutuhan alat dan mesin produksi 

busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Deskripsi Kebutuhan Alat dan Mesin Produksi Busana 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi  2 8% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 18 72% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 5 20% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 90.0% 

Terendah 62.5% 

Rata-rata 72.0% 

Kriteria CT 

Sumber : Data hasil penelitian kebutuhan alat dan mesin produksi busana pada 

industri Dewi Shinta 2016) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden yang diteliti, 

sebanyak 2 responden (8%) menyatakan kebutuhan alat dan mesin produksi 

busana pada industri Tenun ikat Dewi Shinta pada kriteria terpenuhi, dari 18 

responden (72%) menyatakan kebutuhan alat dan mesin produksi busana pada 

industri Tenun ikat Dewi Shinta pada kriteria cukup terpenuhi,  dari 5 responden 

(20%) menyatakan kebutuhan alat dan mesin produksi busana pada industri Dewi 

Shinta pada kriteria tidak terpenuhi, dan (0%) responden yang menyatakan 

kebutuhan alat dan mesin produksi busana pada industri Dewi Shinta dalam 

kriteria sangat tidak terpenuhi. Secara rata-rata kebutuhan alat dan mesin produksi 

busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta sebesar (72.0%). Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa kebutuhan alat dan mesin produksi busana pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta berada pada kriteria sedang yaitu kebutuhan alat dan 

mesin produksi busana cukup terpenuhi. Lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang persepsi responden mengenai kebutuhan alat dan mesin produksi busana 

ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. 

 
Gambar 4.1 Deskripsi Kebutuhan Alat dan Mesin Produksi Busana 

 

4.1.2 Analisis Deskriptif Ruang Produksi 

Ruang produksi busana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ruang 

berlangsungnya kegiatan proses produksi busana ready to wear pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta. Ruang produksi pada industri tenun ikat Troso 

Dewi Shinta dapat dilihat dari 6 sub indikator diantaranya luas ruang kerja 

produksi busana, ruang gambar busana, ruang membuat pola busana, ruang 

memotong bahan, ruang menjahit busana, dan ruang penyempurnaan produksi 

busana. Secara umum gambaran ruang kerja pada industri tenun ikat Troso Dewi 
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Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tercantum pada 

table berikut: 

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Kebutuhan Ruang Produksi 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 6 24% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 15 60% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 4 16% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 89.3% 

Terendah 57.1% 

Rata-rata 75.1% 

Kriteria CT 

Sumber: Data hasil penelitian ruang kerja industri Dewi Shinta 2016 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden yang diteliti, 

sebanyak 6 responden (24%) menyatakan pendapatnya bahwa kebutuhan ruang 

kerja pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria terpenuhi,  15 

responden (60%) menyatakan pendapatnya bahwa kebutuhan ruang kerja pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria cukup terpenuhi, dari 4 

responden (16%) responden yang menyatakan bahwa kebutuhan ruang kerja pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria tidak terpenuhi, secara rata-

rata fasilitas kebutuhan ruang kerja pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta 

sebesar 75.1%. hasil tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ruang kerja pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta berada pada kriteria cukup terpenuhi. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini.  
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Gambar 4.2 Deskripsi Ruang Kerja Produksi Busana 

4.1.3 Analisis Deskriptif Kebutuhan Bahan Produksi Busana  

4.1.3.1 Kebutuhan Bahan Utama 

 Bahan baku utama yang dimaksudkan disini adalah kain yang digunakan 

sebagai bahan untuk pembuatan busana. Kain dibuat dari hasil tenun yang 

diproduksi sendiri oleh industri Dewi Shinta sehingga untuk kebutuhan kain sudah 

tersedia. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan busana pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta di antaranya adalah kain tenun ikat lusi, tenun ikat 

pakan, dan tenun lurik. Jenis bahan yang diproduksi di antaranya bahan katun, 

sutera, rayon dan polyester. Terdapat inovasi pada kain berupa motif kain yang 

aplikatif dari berbagai daerah, seperti corak flower, Sumbawa, Lombok, 

Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Kupang. Corak yang dibentuk oleh garis dan 

warna berbentuk motif yang sangat bervariatif diantaranya motif tumbuh-

tumbuhan, motif binatang, dan motif geometris. 
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 Kebutuhan bahan baku untuk membuat satu jenis busana pria diantaranya 

membutuhkan kain 2 meter, biasa disebut 1 potong kain tenun yaitu berukuran 

panjang 2 m x  lebar 111 cm. Kebutuhan bahan baku dalam waktu sehari 

memerlukan 200 meter yaitu terdapat 100 potong busana.  

4.1.3.2 Kebutuhan Bahan Baku Penunjang 

 Deskripsi persepsi responden tentang bahan baku produksi busana pada 

kajian penelitian ini dapat dilihat dari 2 sub indikator di antaranya adalah bahan 

utama dan bahan penunjang. Bahan baku penunjang yaitu bahan yang digunakan 

sebagai pelengkap suatu busana (Wahyuningsih, 2012: 53). Bahan baku 

penunjang yang dimaksud adalah bahan baku selain bahan baku utama yang 

digunakan dalam proses produksi busana ready to wear. Jenis bahan baku 

pendukung yang digunakan dalam proses produksi busana ready to wear pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta yaitu interlining, benang jahit, kancing, 

pedding, dan label/merk.  

 Kebutuhan bahan pelengkap interlining juga termasuk dalam spesifikasi 

order pada kebutuhan produksi busana. interlining merupakan pelapis antara, yang 

membantu membentuk siluet pakaian. Interlining sering digunakan pada bagian-

bagian pakaian seperti lingkar leher, kerah, belahan tengah muka, ujung bawah 

pakaian, bagian pundak pada jas, pinggang dan lain-lain (Ernawati, 2008: 183).  

Kebutuhan bahan interlining pada industri Dewi Shinta dalam pembuatan busana 

pria safari ini digunakan pada bagian kerah dan manset lengan yaitu menggunakan 

jenis interlining kain keras, selanjutnya digunakan untuk melapisi bagian dada 

serta bagian pundak busana pria yaitu menggunakan jenis pelapis gula agar 
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busana yang dihasilkan lebih bagus dan rapi hasilnya sehingga dapat 

mempertinggi mutu busana yang dihasilkan. Kebutuhan interlining pada setiap 

1/pcs baju membutuhkan bahan interlining jenis pelapis gula sebanyak 1,25 

meter. Sedangkan kebutuhan interlining jenis kain keras sebanyak lebar 15 cm x 

panjang 100 cm.  

Kebutuhan interlining pelapis gula/bulan  

= Jumlah produksi/bulan x panjang interlining pelapis gula 

= 2600 pcs/bulan x 1,25 meter 

= 3250 meter 

Kebutuhan interlining kain keras 

  = Jumlah produksi/bulan x panjang interlining pelapis kain keras 

  = 2600 pcs/bulan x 15cm 

  =  39000 cm / 390 meter 

 Kebutuhan benang jahit yang digunakan untuk pekerjaan menjahit ada 

beberapa macam, disesuaikan dengan kebutuhan. Ernawati (2008: 184) 

mengungkapkan benang jahit yang digunakan hendaklah disesuaikan dengan serat 

bahan, ketebalan bahan, serta jenis setikan yang diinginkan serta disesuaikan 

dengan warna kain. Benang yang digunakan sebaiknya mempunyai asal serat yang 

sama dengan bahan yang akan dijahit. Benang jahit ialah benang yang digunakan 

untuk menjahit. Halus kasar benang ditentukan menurut nomor benang.  

 Kebutuhan benang jahit pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta tiap 

produksi 1/pcs baju membutuhkan 1 gulung benang dengan no benang 50 artinya 

panjang benang 50 meter dan berat 1 gram. Benang jahit ini digunakan untuk 
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menjahit bahan yang tidak terlalu tebal / tipis. Sehingga dalam waktu sehari 

membutuhkan benang jahit 100/pcs.  

Kebutuhan benang jahit/bulan  

= Jumlah produksi/bulan x 1 gulung benang jahit 

= 2600 pcs/bulan x 1 gulung  

= 2600 gulung/bulan 

Kebutuhan kancing pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta merupakan 

salah satu kebutuhan bahan baku penunjang. Fungsi kancing pada busana pria 

safari adalah sebagai penutup belahan selain itu juga sebagai hiasan busana. 

ukuran dan model kancing yang ditetapkan mempunyai karakter fisik kuat dengan 

dua lubang. Ernawati (2008: 186) mengungkapkan bahwa jenis kancing yang 

sering digunakan untuk pakaian laki-laki dan sering juga disebut kancing kemeja 

adalah kancing bermata. Bentuk kancing ini bulat dan memiliki lubang tempat 

memasukkan benang, dengan ukuran kancing beranekaragam, mulai dari yang 

kecil, menengah dan besar. 

Kebutuhan kancing yang digunakkan busana pria safari adalah sebanyak 

11 kancing tiap 1/pcs baju. di antaranya 1 bagian kerah, 6 bagian penutup belahan 

dan 4 bagian manset lengan untuk busana pria safari berlengan panjang, 

sedangkan busana pria safari berlengan pendek membutuhkan kancing 7 biji. Jika 

dalam waktu sehari memproduksi busana pria safari sebanyak 100/pcs maka 

kebutuhan kancing untuk busana pria safari per tiap hari membutuhkan 1100 biji 

kancing. 
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Kebutuhan kancing  = Jumlah produksi/bulan x kancing/pcs 

= 2600 pcs x 11 biji 

     =  28600 biji kancing/bulan 

Kebutuhan pedding pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta merupakan 

kebutuhan bahan penunjang dalam pembuatan busana pria safari. Pedding 

merupakan lapisan pada bahu yang berfungsi membentuk bentuk bahu.pedding 

yang dibutuhkan pada busana pria safari membutuhkan 1 pasang pedding, yaitu 

bagian kanan dan kiri bahu. Jika dalam waktu sehari memproduksi busana pria 

safari sebanyak 100/pcs maka kebutuhan pedding untuk busana pria pertiap hari 

membutuhkan 1000 pasang pedding.  

Kebutuhan pedding/bulan = Jumlah produksi/ bulan x kebutukan pedding/pcs 

          = 2600 pcs x 1 pasang  

          = 2600 pasang pedding/bulan 

Kebutuhan label setiap busana pria safari diperlukan 1 buah label yaitu nama 

merek dan ukuran. Total kebutuhan label per hari adalah 1000 buah label. 

Kebutuhan label/bulan = jumlah produksi/bulan x kebutuhan label/pcs 

   = 2600 pcs x 1 buah  

   = 2600 buah/bulan 

Secara umum gambaran kebutuhan bahan produksi busana pada industri tenun 

ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara 

tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Deskripsi Kebutuhan Bahan Baku Produksi Busana 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 23 92% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 2 8% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 0 0% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 100.0% 

Terendah 67.9% 

Rata-rata 91.7% 

Kriteria T 

Sumber : Data hasil penelitian kebutuhan bahan produksi busana 2016 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden yang diteliti, 

sebanyak 23 responden (92%) menyatakan pendapatnya bahwa kebutuhan bahan 

produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria 

terpenuhi, dari 2 responden (8%) menyatakan pendapatnya bahwa kebutuhan 

bahan produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria 

cukup terpenuhi, dari (0%) tidak ada responden yang menyatakan bahwa 

kebutuhan bahan produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta 

pada kriteria tidak terpenuhi dan sangat tidak terpenuhi, secara rata-rata kebutuhan 

bahan produksi pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta sebesar 91,7%. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku utama serta bahan baku 

penunjang produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta berada 

pada kriteria terpenuhi. Untuk lebih jelasnya disajikan diagram batang berikut ini. 
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Gambar 4.3 Deskripsi Kebutuhan Bahan Produksi Busana 

 

4.1.4 Analisis Deskriptif Kebutuhan SDM Produksi Busana 

Sumber daya terpenting suatu perusahaan adalah sumber daya manusia, 

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

kepada perusahaan (Handoko, 2001: 233). Sumber daya manusia yang 

dimaksudkan adalah tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

produksi busana.  

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi busana pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta yaitu terdapat beberapa sub indikator di antaranya: 

tenaga kerja ahli (menggambar terdapat 1 orang, membuat pola terdapat 1 orang, 

marker), tenaga memotong terdapat 5, tenaga menjahit terdapat 13 orang, tenaga 

penyelesaian akhir terdapat 2 orang serta tenaga pengemasan terdapat 2 orang, 

Jumlah tenaga kerja produksi busana ready to wear yaitu terdapat 24 orang. 

Tenaga kerja menjahit yang berada di tempat produksi busana Dewi Shinta 

terdapat 7 tenaga kerja sesuai dengan jumlah mesin jahit yang disediakan ditempat 

produksi.  
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Deskripsi persepsi responden tentang SDM produksi busana pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten 

Jepara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4 Deskriptif Kebutuhan SDM Produksi Busana 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 0 0% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 9 36% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 16 64% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 78.6% 

Terendah 50.0% 

Rata-rata 62.0% 

Kriteria TT 

Sumber : Data hasil penelitian kebutuhan SDM busana 2016 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden yang diteliti, 

sebanyak 9 responden (36%) menyatakan pendapatnya bahwa kebutuhan SDM  

produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria cukup 

terpenuhi, dari 16 responden (64%) menyatakan pendapatnya bahwa kebutuhan 

SDM produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria 

tidak terpenuhi, secara rata-rata kebutuhan SDM produksi pada industri tenun ikat 

Troso Dewi Shinta sebesar 62.0%. hasil tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan 

SDM produksi busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta desa Troso 

Kecamatan Pecangaan kabupaten jepara  berada pada kriteria tidak terpenuhi.  

Untuk lebih jelasnya disajikan diagram batang berikut ini. 
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Gambar 4.4 Deskripsi Kebutuhan SDM Produksi Busana 

4.1.5 Analisis Deskriptif Manajemen 

Kegiatan manajemen akan berhubungan dengan kegiatan proses 

perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pengarahan (Hadiguna, 2009: 

4). Manajemen usaha pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta membahas 

tentang perencanaan pengelolaan usaha dalam operasionalnya. Di antaranya jenis 

pekerjaan yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha industri busana ready to 

wear dan struktur organisasi yang diperlukan.  

Jenis kebutuhan pekerjaan yang diperlukan diidentifikasikan dengan suatu 

analisis deskripsi pekerjaan (job description). Deskripsi pekerjaan berisi 

keterangan tentang apa yang dilakukan dalam suatu pekerjaan. Jenis pekerjaan 

yang masih dibutuhakan pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta adalah tenaga 

ahli menggambar dan tenaga kerja menjahit. 

Kedua yaitu struktur organisasi menunjukkan masing-masing bagian dan 

anggota organisasi, kedudukan dan hubungan satu dengan yang lain (Jerusalem, 
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2011: 74). Berdasarkan hasil wawancara pembagian pekerjaan pada industri tenun 

ikat Troso Dewi Shinta kurang optimal karena pembagian pekerjaan pada 

karyawan produksi busana belum sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. 

Karyawan masih ada yang bekerja sebagai serabutan maksudnya jika terdapat 

karyawan yang tidak berangkat pada bagian jenis pekerjaan tertentu maka 

karyawan yang lainya dapat menggandakan jenis pekerjaan yang ada. Itu 

disebabkan kurang tegasnya peraturan industri terhadap karyawan yang ada.  

Deskripsi persepsi responden tentang kebutuhan pengelolaan manajemen produksi 

busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4 Deskriptif Manajemen Produksi Busana 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 2 8% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 8 32% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 12 48% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 3 12% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 83.3% 

Terendah 43.8% 

Rata-rata 62.4% 

Kriteria TT 

(Sumber : Data Hasil Penelitian manajemen 2016) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden yang diteliti, 

sebanyak 2 responden (8%) menyatakan pendapatnya bahwa manajemen pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria terpenuhi, dari 8 responden 

(32%) menyatakan pendapatnya bahwa manajemen pada industri tenun ikat Troso 

Dewi Shinta pada kriteria cukup terpenuhi, 12 responden (48%) menyatakan 
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bahwa manajemen pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria tidak 

terpenuhi, dan 3 responden (12%) menyatakan bahwa manajemen pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria sangat tidak terpenuhi. secara rata-rata 

manajemen pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta sebesar (62.4%). hasil 

tersebut menunjukkan bahwa manajemen pada industri tenun ikat Troso Dewi 

Shinta di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara berada pada 

kriteria tidak terpenuhi. Untuk lebih jelasnya Berikut disajikan diagram batang 

persepsi responden mengenai manajemen produksi busana ready to wear pada 

industri Dewi Shinta. 

Gambar 4.5 Deskripsi Manajemen Produksi Busana 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berjudul analisis kebutuhan produksi 

busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara bahwa analisis kebutuhan produksi 

busana yang mencakup dari 5 indikator diantaranya kebutuhan SDM, alat dan 

mesin produksi, ruang produksi, bahan produksi dan manajemen produksi busana 

tersebut secara keseluruhan berada pada kriteria kebutuhanproduksi busana cukup 
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terpenuhi dengan nilai rata-rata keseluruhan adalah (71.9%). Untuk lebih jelasnya 

disajikan tabel  berikut ini 

Tabel 4.9 Analisis Kebutuhan Produksi Busana 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 1 4% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 21 84% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 0 0% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 3 12% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 87.5% 

Terendah 59.0% 

Rata-rata 71.9% 

Kriteria CT 

(Sumber : Data Hasil Penelitian 2016) 

Berikut ini juga disajikan grafik analisis kebutuhan produksi busana ready 

to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara. Untuk melihat dengan jelas perbedaanya dapat 

dilihat dibawah ini. 

 

Gambar 4.6 Hasil Analisis Kebutuhan Produksi Busana Ready to Wear pada 

Industri Dewi Shinta 2016) 
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4.1.6 Tata letak industri dan alat proses (lay-out) 

a. Tata letak Produksi busana ready to wear industri Dewi Shinta 

Penataan alat proses merupakan faktor yang sangat penting terutama untuk 

menunjang kelancaran proses produksi. Kelancaran dan efisiensi proses produksi 

juga harus didukung oleh penataan dan setting unit-unit antar departemen. Ruang 

produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta hanya 

terdapat satu ruangan untuk produksi busana. Secara sederhana dan tidak 

memperhatikan skala, layout produksi industri Dewi Shinta dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Lay-out Ruang Produksi Busana Industri Dewi Shinta 
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Keterangan: 

A : Meja potong   G : Lemari  bahan penunjang 

B : Mesin jahit    H : Lemari hasil jadi busana 

C : Mesin obras   I : Lemari bahan baku utama 

D : Mesin lubanh kancing J : Pintu  

E : Tempat setrika  K : Jendela 

F : Meja buku dan peralatan jahit 

4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Kebutuhan Alat dan Mesin Produksi Busana 

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kebutuhan alat dan mesin produksi 

busana pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kriteria cukup lengkap. 

Alat dan mesin produksi busana di industri Dewi Shinta meliputi lima sub 

indikator diantaranya alat dan mesin perlengkapan menggambar, alat dan mesin 

perlengkapan membuat pola, alat dan mesin perlengkapan memotong, alat dan 

mesin perlengkapan menjahit serta alat dan mesin perlengkapan penyelesaian 

akhir.  

Kebutuhan alat dan mesin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

segala kebutuhan alat dan mesin yang digunakan dalam proses produksi busana 

ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta. peralatan menjahit 

banyak macamnya yaitu alat-alat menjahit yang meliputi alat jahit pokok dan alat 

jahit penunjang. 

Perlengkapan alat jahit produksi busana yaitu meliputi mesin jahit, mesin 

obras, mesin lubang kancing, setrika, lemari peralatan dan perlengkapan alat jahit 
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lainnya . jumlah mesin jahit di industri Dewi Shinta tidak sesuai dengan jumlah 

karyawan penjahit, padahal idealnya satu mesin digunakan untuk satu karyawan, 

tetapi kenyataannya di industri Dewi Shinta banyak para karyawan penjahit yang 

dikerjakan dirumah menggunakan mesin dan peralatan jahit milik pribadi. 

Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan alat dan bahan  produksi 

busana pada industri Dewi Shinta masih banyak peralatan yang kurang memenuhi 

kebutuhan produksi diantaranya yaitu peralatan pokok untuk menjahit busana 

masih kurang, di antaranya peralatan dan mesin perlengkapan menggambar 

terdapat 1 buah seperangkat komputer, alat dan mesin perlengkapan membuat 

pola terdapat 5 buah pensil, 2 penggaris, dan 2 gunting kertas. Alat dan mesin 

perlengkapan memotong terdapat 4 buah meja potong, 5 buah gunting kain, 5 

buah penggaris, 10 buah pita ukur (metlin).  mesin perlengkapan menjahit terdapat 

9 mesin jahit biasa, sedangkan mesin jahit yang tidak dapat digunakan terdapat 3, 

2 mesin obras, dan 2 mesin lubang kancing, sedangkan alat perlengkapan menjahit 

terdapat 10 biji gunting kain, 10 biji pita ukur (metlin), 3 biji pinset, dan 1 pack 

jarum mesin. Alat dan mesin perlengkapan penyempurnaan terdapat 4 setrika, dan 

3 pack jarum tangan. 

Kebutuhan mesin jahit pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta hanya 

terdapat 9 mesin jahit sedangkan jumlah tenaga kerja menjahit terdapat 13 orang, 

jumlah produksi busana perhari adalah minimal 100 pcs/hari dengan waktu kerja 

tiap harinya adalah 8 jam kerja sehingga kebutuhan mesin jahit masih kurang 

terpenuhi. Selain itu, kebutuhan meja potong pada industri tenun ikat Troso Dewi 

Shinta berdasarkan jumlah karyawan potong terdapat 5 orang sedangkan 
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persediaan meja potong pada industri tenun ikat Troso terdapat 4 buah meja 

potong sehingga kebutuhan meja potong masih kurang memenuhi kebutuhan. 

akan tetapi para karyawan masih dapat mengendalikan proses produksi busana 

ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta.  

4.2.2 Kebutuhan Ruang Produksi Busana 

Ruang produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi 

Shinta cukup memadai yaitu dengan rata-rata (75,1%). Kondisi bangunan ruang 

produksi busana secara kualitas sudah baik. Bangunannya memiliki kontruksi 

yang kokoh, diantaranya kondisi dinding sudah baik yaitu dinding terbuat dari 

bata dengan cat warna putih tulang tidak terdapat bangunan dinding yang retak 

dan terdapat beberapa ventilasi udara yaitu 7 jendela, 7 lubang angin dan 2 pintu, 

untuk bagian penutup bawah atau biasa disebut dengan lantai pada ruang produksi 

busana sudah sangat layak dan nyaman yaitu lantai ditutup dengan keramik serta 

dilengkapi dengan penerangan 4 lampu biasa 20 Watt. 

Ruang produksi yang ideal terdapat beberapa jenis ruangan yang terpisah 

agar kegiatan produksi tidak mengganggu satu sama lain. Ruang produksi busana 

yaitu terdapat ruang desain, ruang membuat pola, ruang memotong bahan, ruang 

menjahit, ruang finishing, ruang packing dan ruang penyimpanan. Industri tenun 

ikat Troso Dewi Shinta memiliki ruang membuat pola, ruang menjahit dan ruang 

penyimpanan. 

Hasil observasi penelitian yang dilakukan bahwasanya kondisi ruang 

produksi busana terdapat 2 ruanngan yaitu ruang poduksi busana jadi satu dan 

ruang penyimpanan dengan luas yang kurang untuk memproduksi busana 
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sehingga ruangan tersebut kurang ideal dan terkesan tidak tertata rapi. Ruang 

produksi busana ready to wear pada industri Dewi Shinta yang perlu ditambah 

adalah ruang potong karena ruang potong tersebut terlalu sempit dengan jumlah 

karyawan potong 5 tenaga kerja. Sehingga proses pemotongan bahan kurang luas.   

4.2.3 Kebutuhan Bahan Produksi Busana 

Bahan produksi busana dalam penelitian ini yaitu meliputi 2 sub indikator 

diantaranya bahan utama dan bahan penunjang. Jenis bahan yang digunakan pada 

industri tenun ikat Dewi Shinta adalah kain tenun dan kain batik Troso, karena 

selain memproduksi busana pada industri tersebut juga memproduksi kain tenun 

ikat Troso Jepara. 

Bahan utama adalah Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian baik 

itu kemeja, kaos, celana,dll (Wahyuningsih 2013 : 52) Jenis bahan utama yang 

digunakan pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta yaitu kain tenun ikat Troso 

dan terdapat jenis bahan lainya di antaranya adalah Polyester, sutera, katun, dan 

rayon.  

Bahan penunjang yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap suatu 

busana (Wahyuningsih 2013 : 53). Bahan penunjang yang dibutuhkan dalam 

industri busana diantaranya adalah interlining, benang jahit, kancing, aksesoris, 

retsleting, dan label/merk. Semua jenis bahan utama maupun bahan penunjang 

yang dibutuhkan untuk produksi busana sudah tersedia lengkap. 

Bahan baku utama yang dimaksudkan disini adalah kain yang digunakan 

sebagai bahan untuk pembuatan busana. Kain dibuat dari hasil tenun yang 

diproduksi sendiri oleh industri Dewi Shinta sehingga untuk kebutuhan kain sudah 
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tersedia. Berbagai macam jenis kain tenun ikat yang di produksi oleh industri 

Dewi Shinta di antaranya adalah kain tenun ikat lusi, tenun ikat pakan, dan tenun 

lurik. Jenis bahan yang diproduksi di antaranya bahan katun, sutera, rayon dan 

polyester. Terdapat inovasi pada kain berupa motif kain yang aplikatif dari 

berbagai daerah, seperti corak flower, Sumbawa, Lombok, Yogyakarta, Solo, 

Pekalongan, dan Kupang. Corak yang dibentuk oleh garis dan warna berbentuk 

motif yang sangat bervariatif diantaranya motif tumbuh-tumbuhan, motif 

binatang, dan motif geometris. 

 Kebutuhan bahan baku untuk membuat satu jenis busana pria diantaranya 

membutuhkan kain 2 meter, biasa disebut 1 potong kain tenun yaitu berukuran 

panjang 2 m x  lebar 111 cm. Kebutuhan bahan baku dalam waktu sehari 

memerlukan 200 meter yaitu terdapat 100 potong busana. sedangkan kebutuhan 

bahan penunjang pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di antaranya yaitu 

terdapat fliselin, kain keras, benang jahit, benang obras, kancing, dan retsleting.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebutuhan bahan produksi busana pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta dalam kriteria terpenuhi atau bisa disebut  

lengkap dengan rata-rata (91,7)%. selain sangat lengkap kebutuhan bahannya 

untuk kualitas jenis bahan pada industri Dewi Shinta juga sangat baik dan 

terjamin karena yang menjadi unggulan pada industri Dewi Shinta adalah jenis 

kain tenun ikat Troso yang diproduksi olehnya yang mayoritas menggunakan jenis 

kain sutera. 
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4.2.4 Kebutuhan SDM Produksi Busana 

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kebutuhan SDM pada industri 

tenun ikan Troso Dewi Shinta kurang terpenuhi yaitu secara rata-rata kebutuhan 

SDM sebesar (62,7)%. hasil tersebut menunjukkan kebutuhan SDM pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta pada kategori belum terpenuhi. Menurut biro 

perencanaan dan kementerian perindustrian (2012 : 1) pemenuhan kebutuhan 

sumber daya manusia industri menghadapi tiga persoalan berikut. Pertama, 

persoalan aturan hukum dan perundangan yang sering menimbulkan hubungan 

kurang harmonis antara pekerja dan perusahaan. kedua, persoalan kualitas dan 

kesenjangan keterampilan (skill gap). Ketiga, kekurangan pasokan dan ketidak 

sesuaian keterampilan (skill mismatch). Dari ketiga masalah tersebut berdasarkan 

hasil penelitian yang menjadi kendala pemenuhan kebutuhan SDM pada industri 

Dewi Shinta adalah persoalan kualitas dan kesenjangan keterampilan serta 

kekurangan pasokan dan tidak kesesuaian ketrerampilan. Pada dasarnya pada 

industri Dewi Shinta lebih mengutamakan kualitas jahitan serta kualitas jenis 

bahan sehingga bagi para calon karyawan di training terlebih dahulu sebelum 

dipekerjakan. 

Jumlah SDM tenaga kerja produksi busana ready to wear pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta yaitu terdapat 25 karyawan di antaranya 1 tenaga 

ahli menggambar, 1 tenaga membuat pola membuat pola, 5 tenaga kerja 

memotong bahan, 13 tenaga kerja menjahit, 2 tenaga kerja pengemasan, 2 tenaga 

kerja penyelesaian akhir (finishing). Untuk tenaga kerja menggambar busana 

dilakukan oleh pemilik industri Dewi Shinta dengan cara mengambil gambar dari 
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internet karena pada industri tersebut belum terdapa tenaga kerja khusus pada 

bagian desain busana, sehingga jenis busana yang diproduksi monoton serta lebih 

mengutamakan jenis busana pria yaitu safari sehingga jenis busana pria menjadi 

ciri khas pada industri Dewi Shinta. Pada dasarnya inudustri tersebut lebih 

mengedepankan motif kain yang selalu up to date dari pada jenis model 

busana.Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kerja produksi busana pada 

(6 januari 2016) masih dibutuhkan tenaga kerja penjahit karena sebagian dari 

karyawan penjahit pekerjaanya dibawa pulang dan menjadikan pekerjaan tersebut 

sebagai pekerjaan sampingan. Selain itu untuk karyawan yang menetap kerja pada 

industri tersebut jam kerja para karyawan kurang maksimal, dalam waktu satu 

minggu karyawan penjahit kadang – kadang berangkat 4 hari jam kerja.  

Perhitungan kebutuhan sumber daya manusia  berdasarkan beban kerja 

karyawan produksi busana sudah memenuhi beban kerja atau masih kurang 

memenuhi beban kerja yang diberikan oleh industri Dewi Shinta Tersebut.pada 

kenyataannya pada industri Dewi Shinta jumlah karyawan masih belum 

memenuhi beban kerja yang ada akan tetapi proses produksi busana ready to wear 

masih dapat berjalan dan terkendali dengan cara menambah beban kerja karyawan 

yang dapat merangkap jenis pekerjaan tersebut. 

4.2.5 Manajemen Produksi 

Manajemen industri tenun ikat Troso Dewi Shinta berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa persepsi responden mengatakan 

manajemen industri pada industri Dewi Shinta termasuk dalam kriteria kurang 

terpenuhi dengan nilai rata – rata (62,4)%  
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Beban kerja yang diberikan oleh industri Dewi Shinta berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut, jika karyawan yang ulet tekun 

dan rajin bekerja akan diberikan pendapatan sesuai dengan hasil kerja kerasnya. 

Semakin banyak job pekerjaan yang didapat oleh industri Dewi Shinta maka 

semakin banyak pula beban kerja yang ditanggung oleh para karyawan. Industri 

Dewi Shinta tidak menegaskan kepada para karyawannya untuk datang bekerja 

ketempat produksi setiap hari akan tetapi pekerjaan tersebut dapat dibawa pulang 

dan dikerjakan dirumah jika yang memiliki alat jahit, jika pekerjaan selesai dan 

sudah memenuhi target yang diinginkan oleh industri tersebut dapat dibawa ke 

tempat produksi dan akan diberikan pendapatan berdasarkan hasil kerja yang 

diperolehnya.  

Waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja terdiri dari hari 

kerja efektif dan jam kerja efektif. Waktu kerja efektif pada industri tenun ikat 

Troso Dewi Shinta adalah 6 hari kerja yaitu mulai dari hari senin hingga sabtu 

dengan jam kerja mulai dari jam 08.00 sampai dengan 16.00. Perbedaan jenis 

pekerjaan dan langkah-langkah dalam produksi busana ready to wear sehingga 

lamanya waktu penyelesaian untuk jenis pekerjaan tersebut berbeda-beda. Hal ini 

akan mengakibatkan beban kerja yang diemban akan berbeda pula.  

Jenis pekerjaan pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta yaitu meliputi 

membuat pola, memotong bahan, menjahit, penyelesaian akhir dan pengecekan 

akhir. Uraian jenis pekerjaan tersebut dari jumlah karyawan yang ada sudah 

mendapatkan pembagian jenis pekerjaan dan jabatan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Hal ini pada industri Dewi Shinta dalam memberikan 
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jenis pekerjaan dan jabatan pekerjaan menghiraukan akan pendidikan yang 

ditempuh akan tetapi bagi para karyawan yang ingin belajar dan bekerja diberikan 

kesempatan dan peluang untuk bekerja asalkan giat dan tekun bekerja. Para 

karyawan juga mendapatkan fasilitas di training sebelum bekerja sehingga 

lowongan tenaga kerja produksi busana dibuka untuk umum. Selain itu jika para 

karyawan kurang paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan olehnya, para 

karyawan dapat mengkonsultasikan kesulitan pekerjaan terhadap pimpinan 

ataupun sesama karyawan. Sehingga pimpinan tidak membatasi antara atasan 

dengan bawahan. 

Hasil kesimpulan dari penelitian yang berjudul analisis kebutuhan 

produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di 

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara bahwa analisis kebutuhan 

yaitu mencakup 5 indikator diantaranya kebutuhan SDM produksi, ruang 

produksi, alat dan mesinproduksi, bahan baku produksi busana, serta manajemen 

produksi. secara keseluruhan kebutuhan produksi busana berada pada kriteria 

kurang terpenuhi dengan nilai rata-rata (62.4%).  

4.2.6 Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian yang berjudul ”Analisis Kebutuhan Produksi Busana Ready to 

Wear” pada Industri Tenun Ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara” terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan, 

antara lain: 

1) Skripsi ini hanya diungkap mengenai analisis kebutuhan produksi busana 

ready to wear pada industri Dewi Shinta, dimana didalam kebutuhan produksi  
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terdapat 5 indikator diantaranya kebutuhan SDM, ruang produksi, alat dan 

mesin produksi, bahan produksi, dan manajemen produksi. Dari 5 kebutuhan 

tersebut sangatlah menunjang proses produksi busana.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Produktivitas busana ready to wear pada indutri tenun ikat Troso Dewi Shinta 

di antaranya menghasilkan beberapa produk busana antara lain busana pria, 

busana wanita, busana anak, serta jenis interior, selain itu juga produksi 

beberapa produk kain tenun ikat Troso. Akan tetapi produk unggulan busana 

ready to wear pada industri tersebut adalah busana pria berupa safari 

berlengan panjang dan pendek. Jumlah produksi busana ready to wear per 

hari minimal 100/pcs busana, sedangkan per bulan memproduksi minimal 

2600/pcs busana. 

2. Nilai rata-rata hasil kebutuhan produksi busana ready to wear yang dimiliki 

oleh industri Dewi Shinta didapatkan prosentase sebesar (71,9%) dengan 

kriteria kebutuhan produksi busana cukup memenuhi. Dilihat dari 

ketersediaanya maka industri Dewi Shinta cukup memiliki ketersediaan untuk 

produksi busana sesuai dengan kebutuhan produksi. Selain itu, ketersediaan 

yang ada di industri Dewi Shinta dari keseluruhan jenis kebutuhan produksi 

busana sudah cukup memenuhi kebutuhan proses produksi busana sehingga 

jenis kebutuhan produksi busana yang belum terpenuhi masih bisa 

dikendalikan. Kebutuhan produksi busana yang sudah terpenuhi sebesar (4%) 

yaitu kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku utama yaitu kain untuk 

memproduksi busana ready to wear dalam waktu sehari membutuhkan  kain 

200 meter jika memproduksi busana 100 potong baju. Kebutuhan yang tidak 
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terpenuhi sebesar (12%) yaitu kebutuhan SDM di antaranya tenaga ahli 

menggambar, tenaga ahli membuat pola, tenaga kerja menjahit serta 

manajemen produksi masih perlu untuk pemenuhan kebutuhan serta dapat 

diperbaiki untuk manajemen produksi agar proses produksi busana dapat 

berjalan dengan lancar.  

5.2 Saran  

Hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam kesimpulan 

diatas, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk kedepannya kebutuhan produksi busana terutama kebutuhan SDM 

perlu ditambah sesuai dengan pembagian kerjanya guna memperlancar 

proses produksi busana pada industri Dewi Shinta. 

2. Manajemen produksi busana perlu diperbaiki misalnya seperti pengelolaan 

tenaga kerja, pembagian pekerjaan agar dapat menghindari kendala-

kendala proses produksi yang kemungkinan terjadi. 

3. Pemilik usaha sebaiknya mampu meningkatkan kualitas kerja pegawainya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 1 

 
  

1
0
9
 

TO WEAR PADA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO “DEWI SHINTA” DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN 

KABUPATEN JEPARA” 

Variabel Indikator Sub 

Indikator 

Pertanyaan No Item Jawaban Pedoman Penskoran 

Analisis 

Kebutuhan 

Produksi 

Busana 

Ready to 

Wear 

Sarana Alat 

Produksi 

Busana 

Alat dan 

perlengkapan 

menggambar 

1. Bagaimana fasilitas 

perlengkapan ruang 

mendesain busana pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap  

b. Cukup lengkap  

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

2. Bagaimana menentukan jenis 

model busana pada industri 

Dewi Shinta?  

a. Menggambar sendiri model 

busananya 

b. Menggambil model dari 

internet  

c. Menggambil model dipasaran  

d. Tidak mengikuti model 

busana yang lagi trend 

 

1,2 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

1.  

a. lengkap (Tersedia meja 

desain, alat desain manual, 

alat desain komputer dan 

kertas gambar) 

b. Cukup Lengkap (Tersedia 

alat desain computer, alat 

desain manual misalnya 

pensil kertas, penghapus, 

penggaris dll.) 

c. Kurang Lengkap (alat desain 

manual, kertas gambar dan 

meja desain) 

d. Tidak lengkap (alat desain 

manual dan kertas gambar) 

 

2.  

a. Menggambar sendiri model 

busananya  

b. Mengambil model busana 

dari internet 

c. Mengambil model busana di 

pasaran 



 
 

 

 
 

1
1

0
 

d. Tidak mengikuti model 

busana yang lagi trend 

Alat dan 

perlengkapan 

pola 

3. Bagaimana fasilitas 

perlengkapan ruang  

pembuatan pola pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

4. Alat apa saja yang 

dibutuhkan dalam membuat 

pola? 

a. Pengsil, penghapus, gunting, 

metlin dan macam-macam 

penggaris 

b. Pensil, penggaris, metlin 

(pita ukur) dan kertas 

c. Kertas, pensil dan penggaris 

d. Pensil, penggaris dan kertas 

 

3,4 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

3.  

a. Lengkap (Tersedia alat 

membuat pola, bahan 

membuat pola, meja pola, 

kursi) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat 

membuat pola, meja dan kursi) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat 

membuat pola dan bahan 

membuat pola) 

d. Tidak lengkap (Tersedia alat 

membuat pola) 

e.  
4.  

a. Lengkap (tersedia pensil,  

penghapus, gunting, metlin 

dan macam- macam 

penggaris) 

b. Cukup lengkap (tersedia 

pensil, penggaris, metlin (pita 

ukur), dan kertas) 

c. Kurang lengkap (tersedia 

kertas, pensil dan penggaris) 

d. Tidak lengkap (tersedia 

pensil dan penghapus dan 

kertas) 



 
 

 

 
 

1
1

1
 

Alat dan 

perlengkapan 

memotong 

bahan 

5. Bagaimana fasilitas 

perlengkapan ruang potong 

pada industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap  

c. Kurang lengkap  

d. Tidak lengkap 

 

6. Alat apa saja yang digunakan 

pada saat memotong? 

a. Gunting kain, metlin / pita 

ukur, penindih, meja potong, 

jarum pentul dll  

b. Gunting kain, gunting 

serbaguna dan metlin / pita 

ukur  

c. Gunting kertas, metlin / pita 

ukur, jarum pentul 

d. Guntung kain, gunting kertas 

dan metlin / pita ukur 

 

5,6 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

5.  

a. Lengkap (Tersedia meja 

potong, kertas pola, alat 

potong meliputi gunting kain / 

mesin potong, jarum pentul, 

penindih dan metlin / Pita 

ukur) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat 

potong yaitu gunting kain, 

metlin, jarum pentul dan kertas 

pola) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat 

potong meliputi gunting kain, 

metlin / pita ukur dan kertas 

pola) 

d. Tidak lengkap (Tersedia alat 

potong meliputi gunting kain, 

metlin / pita ukur) 

 

6.  

a. Alat lengkap (tersedia 

gunting kain, metlin/pita 

ukur, penindih, meja potong, 

jarum pentul dll) 

b. Alat cukup lengkap (tersedia 

gunting kain, gunting 

serbaguna dan metlin/ pita 

ukur) 



 
 

 

 
 

1
1

2
 

c. Alat kurang lengkap (tersedia 

gunting kertas, metlin / pita 

ukur, dan jarum pentul) 

d. Alat tidak lengkap (tersedia 

gunting kain, gunting kertas 

dan metlin / pita ukur) 

Alat dan 

perlengkapan 

menjahit 

7. Bagaimana fasilitas  

perlengkapan di ruang jahit 

pada industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

8. Peralatan apa sajakah yang 

terdapat diruang kerja 

menjahit? 

a. Lemari peralatan, mesin 

jahit, mesin obras,mesin 

wolsum, meja potong dan 

peralatan setrika 

b. Lemari peralatan, mesin 

jahit, mesin obras,mesin 

wolsum, dan  meja potong  

c. Lemari peralatan, mesin 

jahit, mesin obras, dan mesin 

wolsum 

d. Lemari peralatan, mesin 

7,8,9 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

7.  

a. Lengkap (Tersedia lemari 

peralatan, peralatan menjahit, 

mesin jahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing, mesin 

wolsum dan mesin pressing / 

setrika) 

b. Cukup Lengkap (Tersedia 

peralatan menjahit, mesin 

jahit, mesin obras, mesin 

lubang kancing dan setrika) 

c. Kurang lengkap (Tersedia 

peralatan menjahit, mesin 

jahit, mesin obras, dan setrika) 

d. Tidak Lengkap (Tersedia 

peralatan menjahit, mesin jahit 

dan mesin obras) 

 

8.  

a. Lengkap (terdapat lemari 

peralatan, mesin jahit, mesin 

obras, mesin molsum, meja 



 
 

 

 
 

1
1

3
 

jahit, mesin obras,dan mesin 

wolsum 

 

9. Jenis mesin apa sajakah yang 

ada di ruang jahit? 

a. Mesin jahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing, mesin 

wolsum, dll 

b. Mesin jahit, mesin obras dan 

mesin lubang kancing 

c. Mesin jahit dan mesin 

wolsum  

d. Mesin jahit dan mesin lubang 

kancing 

 

potong, dan peralatan setrika) 

b. Cukup lengkap (terdapat 

lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras, mesin wolsum, 

meja potong) 

c. Kurang lengkap (terdapat 

lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras dan mesin 

wolsum) 

d. Tidak lengkap (terdapat 

lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin  

 

9.  

a. Lengkap (tersedia mesin 

jahit, mesin obras, mesin 

lubang kancing, mesin 

wolsum 

b. Cukup lengkap(tersedia 

mesin jahit, mesin obras dan 

mesin lubang kancing) 

c. Kurang lengkap (tersedia 

mesin jahit dan mesin obras) 

d. Tidak lengkap (tersedia 

mesin jahit dan mesin lubang 

kancing) 

Alat dan 

perlengkapan 

10. Alat kebersihan apa saja yang 

terdapat pada ruang produksi 

10,11 A skor 4 

B skor 3 

10.  
a. Lengkap (tersedia sapu 



 
 

 

 
 

1
1

4
 

penyempurna

an 

busana? 

a. Sapu lantai, serok sampah, 

alat mengepel, tempat 

sampah dan kemoceng 

(sulak). 

b. Sapu lantai, serok sampah 

dan kemoceng (sulak) 

c. Tempat sampah dan sapu 

lantai 

d. Sapu lantai dan serok sampah 

11. Bagaimana perlengkapan 

peralatan diruang finishing 

(penyempurnaan)? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

C skor 2 

D skor 1 

lantai, serok sampah, alat 

mengepel, tempat sampah 

dan kemoceng / sulak) 

b. Cukup lengkap (tersedia sapu 

lantai, serok sampah, dan 

kemoceng /sulak) 

c. Kurang lengkap (tersedia 

tempat sampah dan sapu 

lantai) 

d. Tidak lengkap (tersedia sapu 

lantai dan serok sampah) 

 

11.  
a. Lengkap (Tersedia lemari 

penyimpanan, alat 

penyempurnaan, setrika, papan 

setrika dan alat pemasang 

label) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat 

penyempurnaan, setrika, papan 

setrika, dan alat pemasang 

label) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat 

penyempurnaan, setrika, dan 

alat pemasang label) 

d. Tidak ada ruang finishing (alat 

penyempurnaan, dan setrika) 

Prasarana Luas ruang 12. Kegiatan ruang kerja 12 A skor 4 12. 



 
 

 

 
 

1
1
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Ruang kerja kerja menjahit akan nyaman dan 

enak apabila berada pada satu 

ruangan. Menurut anda 

bagaimana luasnya ruang 

kerja pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Ruang kerja yang tersedia 

luas 

b. Ruang kerja yang tersedia 

cukup luas 

c. Ruang kerja yang tersedia 

kurang luas 

d. Ruang kerja yang tersedia 

sempit atau tidak luas 

 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

a. Luas (yaitu luas ruangan sudah 

memenuhi untuk tempat 

produksi) 

b. Cukup Luas (yaitu luas 

ruangan cukup memenuhi 

untuk tempat produksi dan 

masih bisa dikendalikan) 

c. Kurang luas (yaitu luas 

ruangan kurang memenuhi 

untuk tempat produksi dan 

masih bisa dikendalikan) 

d. Sempit atau tidak luas (yaitu 

luas ruangan tidak memenuhi 

untuk tempat produksi dan 

ditak bisa dikendalikan) 

Ruang 

gambar 

13. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk mendesain 

busana? 

a. Ya, terdapat ruangan 

menggambar busana 

b. Ruangan menggambar jadi 

satu pada ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

13 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

13. 

a. Ya, terdapat ruangan 

menggambar busana 

b. Ruangan menggambar jadi 

satu pada ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

 



 
 

 

 
 

1
1

6
 

Ruang pola 14. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruang khusus 

untuk membuat pola? 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

membuat pola 

b. Ruangan membuat pola jadi 

satu sengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk membuat pola 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk membuat pola 

 

 

15. Bagaimana kondisi ruang 

membuat pola pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak ada ruang membuat 

pola 

 

14,15 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

14.  

a. Ya, terdapat ruang khusus 

membuat pola 

b. Ruangan membuat pola jadi 

satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk membuat pola 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk membuat pola 

 

15.  

a. Sudah memadai (terdapat alat 

dan bahan membuat pola, almari 

tanda jahitan) 

b. cukup memadai (terdapat alat 

dan bahan membuat pola, 

almari) 

c. kurang memadai( terdapat alat 

dan bahan untuk membuat pola) 

d. tidak memadai (yaitu  alat dan 

bahan untuk membuat pola tidak 

lengkap) 

Ruang 

potong 

16. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk memotong 

bahan? 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

16,17 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

16. 

a. Ya, terdapat ruangan khusus 

untuk memotong bahan 

b. Ruang potong jadi satu 

dengan ruang produksi 
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untuk memotong bahan 

b. Ruang potong jadi satu 

dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk memotong bahan 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk memotong bahan 

 

17. Bagaimana kondisi ruang 

untuk memotong bahan pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai  

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

busana 

c. Belum ads ruangan khusus 

untuk memotong bahan 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk memotong bahan 

 

17. 

a. Sudah memadai (tersedia alat 

dan bahan lengkap, ruangan 

bersih, nyaman dan rapi) 

b. Cukup memadai(tersedia alat 

dan bahan cukup lengkap, 

ruangan nyaman dan rapi) 

c. Kurang memadai (tersedia 

alat dan bahan kurang 

lengkap, ruangan rapi tetapi 

tidak bersih) 

d. Tidak memadai (tersedia alat 

dan bahan tidak lengkap, 

ruangan kotor dan tidak rapi) 

Ruang 

menjahit 

18. Bagaimana kondisi ruang 

produksi menjahit pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

18,19,20

,21,22,2

3,24,25 

A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

18.  

a. Sudah memadai (tersedia alat 

dan bahan menjahit lengkap, 

ruangan bersih, nyaman dan 

rapi) 

b. Cukup memadai (tersedia 

alat dan bahan menjahit 

cukup lengkap, ruangan 
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19. Syarat ruang produksi busana 

yaitu tersedia ruang kerja 

yang nyaman, tersedia 

perlengkapan dan alat bantu 

menjahit yang lengkap. 

Apakah ruang kerja pada 

industri Dewi Shinta sudah 

memenuhi kriteria 

persyaratan ruang praktek 

seperti diatas? 

a. Memenuhi persyaratan 

b. Cukup memenuhi 

persyaratan 

c. Kurang memenuhi 

persyaratan 

d. Tidak memenuhi persyaratan 

 

20. Bagaimanakah keadaan 

ruang kerja menjahit pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Bersih 

b. Cukup bersih 

c. Kurang bersih 

d. Kotor 

 

21. Apakah kondisi penutup atap 

pada ruang produksi menjahit 

layak? 

bersih dan nyaman) 

c. Kurang memadai (tersedia 

alat dan bahan menjahit 

kurang lengkap, ruangan 

bersih tetapi tidak rapi) 

d. Tidak memadai (tersedia alat 

dan bahan menjahit tidak 

lengkap, ruangan kotor dan 

tidak rapi) 

 

19.  

a. memenuhi persyaratan (yaitu 

tersedia ruang kerja yang 

nyaman, perlengkapan dan 

alat bantu menjahit lengkap) 

b. cukup memenuhi persyaratan 

(yaitu tersedia ruang kerja 

yang nyaman, perlengkapan 

dan alat bantu menjahit 

cukup lengkap) 

c. kurang memenuhi 

persyaratan (yaitu ruang 

kerja kurang nyaman, 

perlengkapan dan alat bantu 

menjahit kurang lengkap) 

d. tidak memenuhi persyaratan 

(yaitu ruang kerja tidak 

nyaman, perlengkapan dan 
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a. Sangat layak 

a. Cukup layak 

b. Kurang layak 

c. Tidak layak 

 

 

22. Apakah ruang produksi 

busana pada industri Dewi 

Shinta pernah bocor ketika 

ujan? 

a. Tidak pernah bocor  

b. Pernah bocor  

c. Kadang  - kadang bocor 

d. Sering bocor jika ujan besar 

 

23. Ventilasi apasajakah yang 

ada pada ruang menjahit 

tersebut? 

a. Terdapat banyak jendela, dan 

banyak lubang angin 

b. Ada beberapa jendela 

c. Ada beberapa lubang angin 

d. Tidak ada jendela dan lubang 

angin  

 

24. Bagaimana keadaan udara 

diruang kerja menjahit pada 

industri Dewi Shinta? 

alat bantu menjahit tidak 

lengkap) 

 

20.  

a. bersih (yaitu tidak ada debu, 

rapi, nyaman dan udara 

segar) 

b. cukup bersih (yaitu tidak ada 

debu, ruangan cukup rapi, 

dan nyaman) 

c. kurang bersih (yaitu ruangan 

kurang rapi, terdapat debu, 

udara kurang segar) 

d. kotor (terdapat debu, ruangan 

tidak rapi dan kurang 

nyaman) 

 

21.  

a. Sangat layak (yaitu terbuat 

dari ternit dan tidak akan 

bocor) 

b. Cukup layak (yaitu terbuat 

dari ternit ) 

c. Kurang layak (yaitu penutup 

atap tanpa ternit dan 

terkadang bocor) 

d. Tidak layak (yaitu penutup 

atap sering bocor) 
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a. Keadaan udara diruang kerja 

menjahit segar 

b. Keadaan udara diruang kerja 

menjahit cukup segar 

c. Keadaan udara diruang kerja 

menjahi kurang segar 

d. Keadaan udara diruang kerja 

menjahit tidak segar 

 

25. Bagaimanakah keadaan 

penerangan diruang kerja 

menjahit anda? 

a. Penerangan diruang kerja 

menjahit terang 

b. Penerangan diruang kerja 

menjahit cukup redup 

c. Penerangan diruang kerja 

menjahit remang 

d. Penerangan diruang kerja 

menjahit gelap 

 

 

22 .  

a. Tidak pernah bocor (karena 

penutup atap yang tersedia 

sangat layak) 

b. Pernah bocor jika ujan besar 

(yaitu bocor ketika ujan 

sangat lebat) 

c. Kadang-kadang bocor (jika 

kondisi ujan terus – menerus) 

d. Sering bocor (karena kondisi 

penutup atap kurang layak) 

 

23. 

a. Sangat memadai (terdapat 

banyak jendela dan banyak 

lubang angin) 

b. cukup memadai (terdapat 

beberapa jendela dan banyak 

lubang angin) 

c. kurang memadai (terdapat  

beberapa lubang angin dan 

jendela sedikit) 

d. tidak memadai (terdapat 

beberapa jendela dan tidak 

terdapat lubang angin) 

 

24. 
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a. Sangat baik (keadaan udara 

diruang kerja menjahit segar) 

b. Cukup baik (keadaan udara 

diruang kerja menjahit cukup 

segar) 

c. Kurang baik (keadaan udara 

diruang diruang kerja 

menjahit kurang segar) 

d. Tidak baik (keadaan udara 

diruang kerja menjahit tidak 

segar) 

 

25. 

a. Penerangan diruang menjahit 

terang 

b. Penerangan diruang kerja 

menjahit cukup redup 

c. Penerangan diruang kerja 

menjahit remang 

d. Penerangan diruang kerja 

menjahit gelap 

Ruang 

penyempurna

an 

26. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk penyempurnaan 

busana (ruang finishing)?  

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyempurnaan busana 

b. Ruang penyempurnaan jadi 

26,27 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

26. 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyempurnaan busana 

b. Ruang penyempurnaan jadi 

satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 
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satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk penyempurnaan busana 

d. tidak perlu ruangan khusus 

untuk penyempurnaan busana 

 

27. Bagaimana kondisi ruang 

penyempurnaan pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

untuk penyempurnaan busana 

d. Tidak perlu ruangan untuk 

penyempurnaan busana 

 

27. 

a. Sudah memadai (tersedia alat 

dan bahan untuk finishing 

lengkap, terdapat almari 

penyimpanan, ruangan 

bersih, nyaman dan rapi ) 

b. Cukup memadai (tersedia 

alat dan bahan untuk 

finishing lengkap, ruangan 

bersih, dan rapi) 

c. Kurang memadai (tersedia 

alat dan bahan finishing 

kurang lengkap, ruangan 

ruangn bersih dan rapi) 

d. Tidak memadai (tersedia alat 

dan bahan untuk finishing 

tidak lengkap, ruanagn kotor 

dan tidak rapi ) 

Ruang 

penyimpanan 

28. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk penyimpanan 

bahan?  

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

28,29 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

28. 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

b. Ruang penyimpanan jadi satu 

dengan ruang produksi 

busana 
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b. Ruang penyimpanan jadi satu 

dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

d. tidak perlu ruangan khusus 

untuk penyimpanan bahan 

 

29. Bagaimana kondisi ruang 

penyimpanan bahan pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak ada ruang 

penyimpanan bahan  

 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

d. tidak perlu ruangan khusus 

untuk penyimpanan bahan 

 

29. 

a. Sudah memadai (terdapat 

lemari penyimpanan, terdapat 

bahan utama lengkap, 

terdapat bahan pelengkap) 

b. Cukup memadai (tersedia 

alat daban bahan lengkap, 

terdapat almari penyimpanan, 

ruangan bersih, nyaman dan 

rapi) 

c. Kurang memadai (tersedia 

alat dan bahan kurang 

lengkap, terdapat almari 

penyimpanan, ruangn bersih 

tetapi kurang rapi) 

d. Tidak memadai (tidak 

terdapat ruang penyimpanan 

bahan)  

Bahan 

Produksi 

busana 

Bahan utama 30. Ada berapakah jenis bahan 

yang anda ketahui untuk 

memproduksi busana? 

a. Lebih dari 3 jenis bahan 

b. 3 jenis bahan 

30,31,32

,33,34,3

5,36 

A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

30.  

a. Lebih dari 3 jenis bahan 

(terdapat bahan polyester, 

sutera, katun, rayon dll) 

b. 3 jenis bahan (terdapat bahan 
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c. 2 jenis bahan 

d. 1 jenis bahan  

 

31. Bahan apa saja yang 

digunakan untuk 

memproduksi busana 

tersebut? 

a. Polyester, sutera, katun, dan 

rayon dll 

b. Katun, sutera, polyester 

c. Sutra, polyester, rayon 

d. Sutra dan rayon 

 

32. Jenis busana apakah yang 

sering diproduksi pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Busana pria  

b. Busana wanita  

c. Busana anak 

d. Lenan rumah tangga 

 

33. Jenis busana apakah yang 

paling diminati oleh 

konsumen? 

a. Busana pria safari  

b. Busana wanita kebaya 

c. Busana anak  

d. Busana kerja wanita 

polyester, katun dan sutera) 

c. 2 Jenis bahan (terdapat bahan 

sutera dan katun) 

d. 1 jenis bahan(terdapat bahan 

sutera) 

 

31.  

a. Lengkap (tedapat polyester, 

sutera, katun, rayon dll.) 

b. Cukup lengkap (terdapat 

katun, suter, polyester) 

c. Kurang lengkap (terdapat 

sutera polyester rayon) 

d. Tidak lengkap (terdapat 

sutera dan rayon) 

 

32. 

a. Busana pria (terdapat kemeja 

pria, busana safari) 

b. Busana wanita (terdapat 

blazer wanita, dan kemeja 

wanita, kebaya) 

c. Busana anak (terdapat gaun 

anak, kemeja anak pria dan 

wanita) 

d. Lenan rumah tangga ( 

terdapat sarung bantal, taplak 

meja, dll) 
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34. Apakah terdapat motif kain 

tenun yang paling khas pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Ya, ada motif ciri khas 

b. Mungkin ada motif ciri khas 

c. Belum ada motif ciri khas 

d. Tidak pernah ada motif ciri 

khas  

 

35. Apa sajakah jenis produk 

yang selama ini diproduksi 

pada industri Dewi Shinta? 

a. Kain tenun ikat, kain batik, 

busana, lenan rumah tangga 

dll 

b. Kain tenun, kain batik, jenis 

busana 

c. Kain batik, busana dan lenan 

rumah tangga 

d. Kain tenun ikat dan lenan 

rumah tangga 

 

36. Bagaimana motif kain tenun 

yang diterapkan pada industri 

Dewi Shinta selama ini? 

 

33.  

a. Busana pria safari 

b. Busana wanita kebaya 

c. Busana anak 

d. Busana kerja wanita  

 

34. 

a. Ya terdapat motif ciri khas 

(yaitu motif kain tenun tidak 

dijumpai pada industri lain) 

b. Mungkin ada motif ciri khas 

(yaitu jenis motif tumbuh-

tumbuhan) 

c. Belum ada motif ciri khas 

(yaitu motif tergantung 

pesanan dari konsumen) 

d. Tidak pernah ada motif ciri 

khas (yaitu motif berdasarkan 

perkembangan motif yang 

ada di pasaran) 

 

35.  

a. Sangat lengkap (diantaranya 

kain tenun ikat, kain batik, 

busana, lenan rumah tangga 

dll) 

b. Cukup lengkap (diantaranya 
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a. Motif bisa sesuai permintaan 

konsumen maupun sesuai 

karya sendiri 

b. Motif harus berdasarkan 

permintaan konsumen 

c. Motif berdasarkan karya 

sendiri 

d. Motif sesuai dengan contoh 

yang ada 

 

kain tenun, jenis busana, kain 

batik) 

c. Kurang lengkap (diantaranya 

kain batik, busana, dan lenan 

rumah tangga) 

d. Tidak lengkap (diantaranya 

kain tenun dan lenan rumah 

tangga)  

 

36. 

a. Motif bisa sesuai permintaan 

konsumen maupun sesuai 

karya sendiri 

b. Motif harus berdasarkan 

permintaan konsumen 

c. Motif berdasarkankarya 

sendiri 

d. Motif sesuai dengan contoh 

yang ada 

Bahan 

penunjang  

37. Bahan penunjang apa saja 

yang digunakan untuk 

memproduksi busana pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Retsleting, kancing, kain 

keras, fliselin, pedding, dll. 

b. Pedding,kain keras fliselin, 

dan retsleting 

c. Kancing, retsleting dan 

37,38 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

37. 

a. Lengkap (yaitu terdapat 

retsleting, kancing, kain 

keras, fliselin, pedding, dll) 

b. Cukup lengkap (yaitu 

terdapat pedding, kain keras, 

fliselin, retleting) 

c. Kurang lengkap (yaitu 

terdapat kancing, pedding 
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fliselin 

d. Pedding, retsleting dan kain 

keras. 

 

38. Bagaimana keadaan 

perlengkapan bahan pada 

ruang produksi busana? 

a. Bahan yang tersedia sangat 

lengkap  

b. Bahan yang tersedia cukup 

lengkap 

c. Bahan yang tersedia kurang 

lengkap  

d. Bahan yang tersedia tidak 

lengkap 

 

dan fliselin) 

d. Tidak lengkap (yaitu terdapat 

kancing, dan fliselin) 

 

38. 

a. Bahan yang tersedia sangat 

lengkap (tersedia bahan 

utama, bahan penunjang 

lengkap ) 

b. Bahan yang tersedia cukup 

lengkap (tersedia bahan 

utama dan bahan penunjang 

cukup lengkap) 

c. Bahan yang tersedia kurang 

lengkap (tersedia bahan 

utama dan bahan penunjang 

kurang lengkap) 

d. Bahan yang tersedia tidak 

lengkap (tersedia bahan 

utama dan bahan penunjang 

tidak lengkap) 

SDM 

Produksi 

Busana 

Tenaga kerja 

menggambar 

39. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

khusus pada bagian 

menggambar? 

a. Sudah ada tenaga kerja 

menggambar 

b. Belum dapat tenaga kerja 

39,40 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

39.  

a. Sudah ada tenaga kerja 

menggambar 

b. Belum ada tenaga kerja 

menggambar 

c. Tidak ada tenaga kerja 

menggambar 
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menggambar 

c. Tidak ada tenaga kerja 

menggambar 

d. Tenaga kerja menggambar 

jadi satu denga tenaga kerja 

membuat pola 

40. Apakah terdapat kriteria bagi 

para calon tenaga kerja yang 

ingin melamar pekerjaan 

pada industri Dwi Shinta? 

a. Ada kriteria khusus 

b. Semua calon karyawan diberi 

peluang untuk kerja 

c. Semua calon karyawan harus 

ditraining 

d. Tidak ada kriteria khusus 

d. Tidak ada tenaga kerja 

menggambar 

e. Tenaga kerja menggambar 

jadi satu dengan tenaga kerja 

membuat pola 

 

40. 

a. Ada kriteria khusus (yaitu 

berpengalaman dan giat 

bekerja) 

b. Semua calon karyawan diberi 

peluang kerja 

c. Semua calon karyawan harus 

di training 

d. Tidak ada kriteria khusus 

Tenaga kerja 

membuat 

pola 

41. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

pada bagian pembuatan pola 

busana? 

a. Sudah ada tenaga kerja 

membuat pola 

b. Tenaga kerja membuat pola 

jadi satu dengan tenaga kerja 

motong 

c. Tidak ada tenaga kerja 

membuat pola 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

41 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

41. 

a. Sudah ada tenaga kerja 

membuat pola 

b. Tenaga kerja membuat pola 

jadi satu dengan tenaga kerja 

motong 

c. Tidak ada tenaga kerja 

membuat pola 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja membuat pola 
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kerja membuat pola 

Tenaga kerja 

memotong 

bahan  

42. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

khusus pada bagian 

memotong bahan? 

a. Sudah ada tenaga kerja 

memotong bahan 

b. Belum ada tenaga kerja 

memotong bahan 

c. Tidak ada tenaga kerja 

memotong bahan 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja memotong bahan 

 

43. Berapakah jumlah tenaga 

kerja bagian memotong 

bahan pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Lebih dari 4 orang 

b. 2orang 

c. 1 orang 

d. Tidak ada  

 

42,43 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

42 

a. Sudah ada tenaga kerja 

memotong bahan 

b. Belum ada tenaga kerja 

memotong bahan 

c. Tidak ada tenaga kerja 

memotong bahan 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja memotong bahan  

 

43. 

a. Lebih dari 4 orang (yaitu 

terdapat karyawan 

memotong bahan utama dan 

bahan furing) 

b. 2 orang (yaitu terdapat 

karyawan memotong bahan 

utama dan bahan furing) 

c. 1 orang (yaitu terdapat 

karyawan memotong bahan 

utama)  

d. Tidak ada tenaga kerja 

memotong bahan  

Tenaga kerja 

menjahit 

44. Berapa jumlah karyawan 

keseluruhan yang 

memproduksi busana?  

a. Lebih dari 20 orang 

44,45 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

44.  

a. Lebih dari 20 orang (terdapat 

karyawan, menjahit, 

mengobras, memotong, 
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b. 15 orang 

c. 10 orang  

d. 8 orang 

 

45. Berapa jumlah karyawan 

menjahit pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Lebih dari 10 orang 

b. 8 orang 

c. 6 orang 

d. 5 orang 

 

membuat pola, dan finishing) 

b. 15 orang (terdapat karyawan 

menjahit, mengobras, 

memotong, membuat pola, 

dan finishing) 

c. 10 orang (terdapat karyawan 

menjahit, mengobras, 

memotong, membuat pola 

dan finishing) 

d. 8 orang (terdapat karyawan 

menjahit, membuat pola, 

memotong dan finishing) 

 

45. 

a. Lebih dari 10 orang (yaitu 

karyawan menjahit ditempat 

produksi dan dirumah) 

b. 8 orang (yaitu karyawan 

menjahit ditempat produksi 

dan dirumah) 

c. 6 orang (yaitu karyawan 

menjahit ditempat produksi 

dan dirumah) 

d. 5 orang (yaitu karyawan 

menjahit ditempat produksi 

dan dirumah) 

Tenaga kerja 

penyempurna

46. Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

46 A skor 4 

B skor 3 

46. 

a. Terdapat tenaga kerja 
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an khusus pada bagian 

penyempurnaan (finishing) 

busana jadi? 

a. Terdapat tenaga kerja 

penyempurnaan 

b. Belum ada tenaga kerja 

penyempurnaan 

c. Tenaga kerja penyempurnaan 

jadi satu dengan tenaga kerja 

menjahit 

d. Tidak perlu tenaga kerja 

penyempurnaan 

 

C skor 2 

D skor 1 

penyempurnaan /finishing 

(diantaranya bagian 

menyetrika, masang kancing 

dan masang label) 

b. Belum ada tenaga kerja 

penyempurnaan (tenaga kerja 

penyempurnaan dikerjakan 

jika terdapat karyawan yang 

pekerjaanya sudah selesai) 

c. Tenaga kerja penyempurnaan 

jadi satu dengan tenaga kerja 

menjahit 

d. Tidak perlu tenaga kerja 

penyempurnaan 

Pengelolaan 

tenaga kerja 

Pengelolaan 

tenaga kerja 

47. Bagaimana pembagian 

jabatan pekerjaan pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Pembagian jabatan pekerjaan 

dapat dilihat dari pendidikan 

serta kemampuan yang 

dimiliki 

b. Pembagian jabatan  

pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

c. Pembagian jabatan pekerjaan 

dilihat dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian jabatan pekerjaan 

47,48,49

,50,51,5

2,53,54,

55,56,57

,58,59, 

60 

A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

47. 

a. Pembagian jabatan pekerjaan 

dapat dilihat dari pendidikan 

serta kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan  

b. Pembagian jabatan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki 

c. Pembagian jabatan pekerjaan 

dilihat dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian jabatan pekerjaan 

tidak dilihat dari pendidikan 

serta kemampuan yang 
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tidak dilihat dari pendidikan 

serta kemampuan yang 

dimiliki 

 

48. Bagaimana pemahaman 

karyawan mengenai uraian 

pekerjaan yang diberikan? 

a. Selalu paham  

b. Kadang-kadang paham  

c. Kurang paham  

d. Sering tidak paham  

 

49. Bagaimana pembagian 

pekerjaan pada industri Dewi 

Shinta?  

a. Pembagian pekerjaan dapat 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Pembagian pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki 

c. Pembagian pekerjaan dilihat 

dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian pekerjaan tidak 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

 

dimiliki 

 

48. 

a. Selalu paham dengan jenis 

pekerjaan yang diberikan 

b. Kadang – kadang paham 

dengan jenis pekerjaan yang 

diberikan  

c. Kurang paham dengan jenis 

pekerjaan yang diberikan 

d. Sering tidak paham dengan 

jenis pekerjaan yang 

diberikan 

 

49. 

a. Pembagian pekerjaan dapat 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Pembagian pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki 

c. Pembagian pekerjaan dilihat 

dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian pekerjaan tidak 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

50. 



 
 

 

 
 

1
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50. Pernahkah anda mengalami 

kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai jabatan yang 

diberikan? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang  

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

51. Apakah karyawan 

mendapatkan fasilitas dengan 

cara ditraining sebelum 

mendapatkan beban 

pekerjaan? 

a. Selalu  

b. Jarang  

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

52. Apakah pemilik industri 

Dewi Shinta sudah 

memberikan beban kerja 

sesuai dengan kecakapan, 

kemampuan, & keterampilan 

pegawai? 

a. Sudah sesuai dengan kriteria 

b. Kurang sesuai dengan 

a. Sering (karena kurang paham 

dengan uraian pekerjaan 

yang diberikan) 

b. Kadang-kadang (karena 

kadang paham kadang 

kurang paham dengan uraian 

pekerjaan yang diberikan) 

c. Jarang (karena jarang paham 

dengan uraian pekerjaan 

yang diberikan) 

d. Tidak pernah (karena tidak 

pernah paham dengan uraian 

pekerjaan yang diberikan 

tidak sesuai dengan 

kemampuan) 

 

51. 

a. Selalu (karena setiap kali 

dikasih pekerjaan selalu di 

training terlebih dahulu) 

b. Jarang (karena setiap kali 

dikasih pekerjaan jang di 

training terlebih dahulu) 

c. Kadang-kadang (karena 

tergantung jenis pekerjaan 

yang diberikan) 

d. Tidak pernah (karena jenis 

pekerjaan mudah dan sering 



 
 

 

 
 

1
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kriteria 

c. Belum sesuai dengan kriteria  

d. Tidak sesuai dengan kriteria 

 

53. Apakah pemilik industri 

memberikan beban kerja 

yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu oleh 

pegawai? 

a. Selalu tepat waktu 

b. Jarang tepat waktu 

c. Kadang-kadang tepat waktu  

d. Tidak pernah tepat waktu 

 

54. Apakah para karyawan 

konsultasi dengan pimpinan 

masalah pekerjaan? 

a. Selalu konsultasi 

b. Kadang-kadang konsultasi 

c. Jarang konsultasi 

d. Tidak pernah konsultasi 

 

55. Jika karyawan terdapat 

kesalahan dengan pekerjaan 

apakah para karyawan 

memiliki tanggung jawab 

dengan pekerjaannya? 

a. Tanggung jawab 

dikerjaan) 

 

52. 

a. Sudah sesuai dengan kriteria 

(yaitu sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan, dan 

ketrampilan) 

b. Kurang sesuai dengan 

kriteria (yaitu kurang sesuai 

dengan kecakapan, 

kemampuan, dan 

ketrampilan) 

c. Belum sesuai dengan kriteria 

(yaitu belum sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan dan 

keterampilan) 

d. Tidak sesuai dengan kriteria 

(yaitu tidak sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan dan 

keterampilan)  

 

53. 

a. Selalu tepat waktu (yaitu 

tepat waktu sesuai target 

yang diberikan) 

b. Jarang tepat waktu (yaitu 

tepat waktu  tergantung 

situasi dan kondisi) 
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b. Kadang-kadang tanggung 

jawab 

c. Lari dari tanggung jawab  

d. Diam dan tidak bertanggung 

jawab  

 

56. Apakah jumlah karyawan 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan yang 

ada? 

a. Karyawan sudah memenuhi 

b. Karyawan kurang memenuhi 

tapi masih bisa dikendalikan 

c. Karyawan tidak memenuhi 

tapi masih bisa dikendalikan  

d. Masih dibutuhkan karyawan  

 

57. Pemilik industri Dewi Shinta 

memberikan standar waktu 

kerja yang ada sudah efektif 

dan efisien untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan? 

a. Standar waktu sudah efektif 

b. Standar waktu kurang efektif  

c. Standar waktu kadang-

kadang efektif 

d. Standar waktu tidak efektif 

c. Kadang-kadang tepat waktu 

(yaitu kadang kadang tepat 

waktu sesuai target yang 

diberikan) 

d. Tidak pernah tepat waktu 

(yati tidak pernah sesuai 

target pekerjaan yang di 

berikan) 

 

54. 

a. Selalu konsultasi (yaitu 

konsultasi untuk 

menghindari kesalahan) 

b. Kadang-kadang konsultasi 

(yaitu kadang – kadang 

konsultasi jika terdapat 

kesulitan) 

c. Jarang konsultasi (yaitu 

konsultasi jika terdapat 

kesulitan)  

d. Tidak pernah konsultasi  

 

55.  

a. Tanggung jawab (yaitu 

selalu jujur dan konfirmasi 

jika terdapat kesalahan 

dengan pekerjaan) 

b. Kadang-kadang tanggung 
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58. Bagaimana sistem kerja pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Pekerjaan tidak harus 

dikerjakan di tempat industri  

b. Pekerjaan harus dikerjakan 

ditempat industri, jika belum 

selesai boleh dibawa pulang 

c. Pekerjaan tidak boleh dibawa 

pulang 

d. Pekerjaan harus dikerjakan 

dirumah 

 

59. Bagaimana sistem waktu 

libur kerja pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Libur seminggu sekali  

b. Libur sebulan sekali  

c. Libur sebulan dua kali 

d. Libur bebas tidak ditentukan 

harinya 

 

 

 

 

60. Apakah Karyawan merasa 

nyaman dengan pekerjaan 

jawab (yaitu jujur jika 

terdapat kesalahan fatal 

dengan pekerjaan) 

c. Lari dari tanggung jawab 

(yaitu tidak pernah jujur dan 

konfirmasi jika terdapat 

kesalahan dengan 

pekerjaan) 

d. Diam dan tidak bertanggung 

jawab (yaitu diam dan tidak 

pernah jujur dan konfirmasi 

jika terdapat kesalahan 

dengan pekerjaan) 

 

56. 

a. Karyawan sudah memenuhi 

(terdapat karyawan 

mendesain busana, 

membuat pola, memotong 

bahan, menjahit dan 

finishing) 

b. Karyawan kurang 

memenuhi (tidak terdapat 

karyawan mendesain 

busana) 

c. Karyawan tidak memenuhi  

tapi masih bisa dikendalikan 

(tidak terdapat  
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yang telah diberikan? 

a. Ya, merasa nyaman dengan 

pekerjaannya 

b. Kadang-kadang merasa 

nyaman dengan pekerjaannya 

c. Kurang nyaman dengan 

pekerjaannya 

d. Tidak nyaman dengan 

pekerjaannya. 

d. Masih dibutuhkan karyawan 

 

57. 

a. Standar waktu sudah efektif 

b. Standar waktu kurang 

efektif 

c. Standar waktu kadang – 

kadang efektif  

d. Standar waktu tidak efektif 

 

58.  

a. Pekerjaan tidak harus 

dikerjakan di tempat industri  

b. Pekerjaan harus dikerjakan 

ditempat industri, jika belum 

selesai boleh dibawa pulang 

c. Pekerjaan tidak boleh dibawa 

pulang 

d. Pekerjaan harus dikerjakan 

dirumah 

 

59.  

a. Libur seminggu sekali  

b. Libur sebulan sekali  

c. Libur sebulan dua kali 

d. Libur bebas tidak ditentukan 

harinya 

60. 



 
 

 

 
 

1
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a. Ya, merasa nyaman dengan 

pekerjaannya 

b. Kadang – kadang merasa 

nyaman dengan pekerjaannya 

c. Kurang nyaman dengan 

pekerjaannya 

d. Tidak nyaman dengan 

pekerjaannya 

Total 60 
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Lampiran 2 

 
 

ANGKET UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

KATA PENGANTAR 

 

Kepada 

Yth. Pimpinan Industri LIMA PUTRA 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul 

“Analisis Kebutuhan Produksi Busana Ready to Wear Pada Industri Tenun Ikat 

Troso “Dewi Shinta” di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara” 

maka saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) membutuhkan 

beberapa informasi dari saudara melalui pengisian kuesioner ini. Kuesioner ini 

bukan merupakan test sehingga tidak ada jawaban salah. Untuk itu saya berharap 

agar saudara berkenan mengisi dan menjawab pertanyaan/pernyataan tersebut 

sesuai dengan kondisi saudara, bukan berdasarkan pada hal-hal yang saudara 

anggap umum, serta tanpa dipengaruhi oleh orang lain. 

Data yang saudara berikan akan dirahasiakan oleh peneliti dan tidak akan 

berpengaruh terhadap kinerja saudara namun akan sangat bermanfaat bagi 

kebenaran sebuah penelitian. 

Atas bantuan dan kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini, peneliti 

mengucapkan terima kasih. 

Hormat 

Peneliti 

 

Yunita Faulia K 

NIM.5401411102 
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ANGKET UJI COBA INSTRUMENT PENELITIAN 

 

“ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA READY TO WEAR 

PADA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO “DEWI SHINTA”DI DESA 

TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA” 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  :....................................................................... 

Pekerjaan  :....................................................................... 

Umur  :....................................................................... 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan anda untuk menjawab 

seluruh pertanyaan yang disediakan. 

2. Mohon baca pernyataan di bawah ini dengan teliti sebelum anda 

menjawab. 

3. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda (X) untuk pilihan jawaban yang 

sesuai dengan penilaian atau pendapat anda  

4. Jika ada hal-hal yang belum jelas, mohon ditanyakan kepada peneliti. 

 

III. DAFTAR PERTANYAAN  

1. Bagaimana fasilitas perlengkapan Industri Dewi Shinta pada ruang mendesain 

busana? 

a. Lengkap (Tersedia meja desain, alat desain manual, alat desain komputer 

dan kertas gambar) 

b. Cukup lengkap  (Tersedia alat desain komputer dan alat desain manual dan 

kertas gambar) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat desain manual, kertas gambar dan meja 

desain) 

d. Tidak lengkap (Tersedia alat desain manual dan kertas gambar) 

 

2. Bagaimana menentukan jenis model busana pada industri Dewi Shinta? 

a. Menggambar sendiri model busananya 

b. Menggambil model dari internet  

c. Menggambil model dipasaran  

d. Tidak mengikuti model busana yang lagi trend 

 

3. Bagaimana fasilitas perlengkapan ruang pembuatan pola pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Lengkap (Tersedia alat membuat pola, bahan membuat pola, meja pola dan 

kursi) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat membuat pola, meja pola dan kursi) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat membuat pola dan bahan membuat pola) 



141 

 

 
 

d. Tidak lengkap (Tersedia alat membuat pola) 

 

4. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pola? 

a. Pensil, kertas, penghapus dan penggaris, gunting dll 

b. Pensil dan kertas 

c. Kertas, pensil dan penggaris 

d. Kertas dan penggaris 

 

5. Bagaimana fasilitas perlengkapan diruang potong pada industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap (Tersedia meja potong, kertas pola, alat potong meliputi gunting 

kain / mesin potong, jarum pentul, penindih dan metlin/pita ukur) 

b. Cukup lengkap (Tersedia meja potong, alat potong meliputi gunting kain, 

metlin, dan kertas pola) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat potong meliputi gunting kain, metlin / pita 

ukur dan kertas pola) 

d. Tidak lengkap (Tersedia alat potong meliputi gunting kain, metlin/ pita 

ukur) 

 

6. Alat apa saja yang digunakan pada saat memotong? 

a. Gunting kain, metlin / pita ukur, penindih, meja potong, jarum pentul dll 

b. Gunting kain, gunting serbaguna dan metlin / pita ukur 

c. Gunting kertas, metlin / pita ukur, jarum pentul 

d. Guntung kain, gunting kertas dan metlin / pita ukur 

 

7. Bagaimana fasilitas  perlengkapan di ruang jahit pada industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap (Tersedia lemari peralatan, peralatan menjahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing, mesin wolsum, dan mesin pressing / setrika) 

b. Cukup lengkap (Tersedia peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing dan setrika) 

c. Kurang lengkap (Tersedia peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras, 

dan setrika) 

d. Tidak lengkap (Tersedia peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras) 

 

8. Peralatan apa sajakah yang terdapat diruang kerja menjahit? 

a. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras,mesin wolsum, meja potong 

dan peralatan setrika 

b. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras,mesin wolsum, dan  meja 

potong  

c. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras, dan mesin wolsum 

d. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras,dan mesin wolsum 

 

9. Jenis mesin apa sajakah yang ada di ruang jahit? 

a. Mesin jahit, mesin obras, mesin lubang kancing, mesin wolsum, dll 

b. Mesin jahit dan mesin obras 

c. Mesin jahit dan mesin wolsum  

d. Mesin jahit dan mesin lubang kancing 
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10. Alat kebersihan apa saja yang terdapat pada ruang produksi busana? 

a. Sapu lantai, serok sampah, alat mengepel, tempat sampah dan kemoceng 

(sulak). 

b. Sapu lantai, serok sampah dan kemoceng (sulak) 

c. Tempat sampah dan sapu lantai 

d. Sapu lantai dan serok sampah 

 

11. Bagaimana perlengkapan peralatan diruang finishing (penyempurnaan)? 

a. Lengkap (Tersedia lemari penyimpanan, alat penyempurnaan, setrika, 

papan setrika dan alat pemasang label) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat penyempurnaan, setrika, papan setrika, dan 

alat pemasang label) 

c. Kurang lengkap (Tersedia alat penyempurnaan, setrika, dan alat pemasang 

label) 

d. Tidak ada ruang finishing (alat penyempurnaan, dan setrika) 

 

12. Kegiatan ruang kerja menjahit akan nyaman dan enak apabila berada pada 

satu ruangan. Menurut anda bagaimana luasnya ruang kerja pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Ruang kerja yang tersedia luas 

b. Ruang kerja yang tersedia cukup luas 

c. Ruang kerja yang tersedia kurang luas 

d. Ruang kerja yang tersedia sempit atau tidak luas 

 

13. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk mendesain 

busana? 

a. Ya, terdapat ruangan menggambar busana 

b. Ruangan menggambar jadi satu pada ruang produksi busana 

c. Belum ada ruangan khusus untuk menggambar  

d. Tidak perlu ruangan khusus untuk menggambar 

 

14. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruang khusus untuk membuat 

pola? 

a. Ya, terdapat ruang khusus membuat pola 

b. Ruangan membuat pola jadi satu pada ruang produksi busana 

c. Belum ada ruangan khusus untuk membuat pola 

d. Tidak perlu ruangan khusus untuk membuat pola 

 

15. Bagaimana kondisi ruang membuat pola pada industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak ada ruang membuat pola 
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16. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk memotong 

bahan? 

a. Ya, terdapat ruang khusus untuk memotong bahan 

b. Ruang potong jadi satu dengan ruang produksi busana 

c. Belum ada ruang khusus untuk memotong bahan 

d. tidak perlu ruangan khusus untuk memotong bahan 

 

17. Bagaimana kondisi ruang untuk memotong bahan pada industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai  

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

18. Bagaimana kondisi ruang produksi menjahit pada industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

19. Syarat ruang produksi busana yaitu tersedia ruang kerja yang nyaman, 

tersedia perlengkapan dan alat bantu menjahit yang lengkap. Apakah ruang 

kerja pada industri Dewi Shinta sudah memenuhi kriteria persyaratan ruang 

praktek seperti diatas? 

a. Memenuhi persyaratan 

b. Cukup memenuhi persyaratan 

c. Kurang memenuhi persyaratan 

d. Tidak memenuhi persyaratan 

  

20. Bagaimanakah keadaan ruang kerja menjahit pada industri Dewi Shinta? 

a. Bersih 

b. Cukup bersih 

c. Kurang bersih 

d. Kotor 

 

21. Apakah kondisi penutup atap pada ruang produksi menjahit layak? 

a. Sangat layak 

b. Cukup layak 

c. Kurang layak 

d. Tidak layak 

22. Apakah ruang produksi busana pada industri Dewi Shinta pernah bocor ketika 

ujan? 

a. Tidak pernah bocor  

b. Kadang-kadang bocor 

c. Sering bocor jika ujan besar 

d. Bocor 
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23. Ventilasi apasajakah yang ada pada ruang menjahit tersebut? 

a. Terdapat banyak jendela, dan banyak lubang angin 

b. Ada beberapa jendela 

c. Ada beberapa lubang angin 

d. Tidak ada jendela dan lubang angin  

 

24. Bagaimana keadaan udara diruang kerja menjahit pada industri Dewi Shinta? 

a. Keadaan udara diruang kerja menjahit segar 

b. Keadaan udara diruang kerja menjahit cukup segar 

c. Keadaan udara diruang kerja menjahi kurang segar 

d. Keadaan udara diruang kerja menjahit tidak segar 

 

25. Bagaimanakah keadaan penerangan diruang kerja menjahit anda? 

a. Penerangan diruang kerja menjahit terang 

b. Penerangan diruang kerja menjahit cukup tredup 

c. Penerangan diruang kerja menjahit remang 

d. Penerangan diruang kerja menjahit gelap 

 

26. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk 

penyempurnaan busana (ruang finishing)?  

a. Ya, terdapat ruang khusus untuk penyempurnaan busana 

b. Ruang penyempurnaan jadi satu dengan ruang produksi busana 

c. Belum ada ruang khusus untuk penyempurnaan busana 

d. Tidak perlu ruangan khusus untuk penyempurnaan busana 

 

27. Bagaimana kondisi ruang penyempurnaan pada industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

28. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk 

penyimpanan bahan?  

a. Ya, terdapat ruang khusus untuk penyimpanan bahan 

b. Ruang penyimpanan jadi satu dengan ruang produksi busana 

c. Belum ada ruang khusus untuk penyimpanan bahan 

d. Tidak perlu ruangan khusus untuk penyimpanan bahan 

 

29. Bagaimana kondisi ruang penyimpanan bahan pada industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak ada ruang penyimpanan bahan 

 

30. Ada berapakah jenis bahan yang anda ketahui untuk memproduksi busana? 

a. Lebih dari 3 jenis bahan 
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b. 3 jenis bahan 

c. 2 jenis bahan 

d. 1 jenis bahan  

 

31. Bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi busana tersebut? 

a. Polyester, sutera, katun, dan rayon dll 

b. Katun rayon dan polyester 

c. Sutra, polyester dan rayon  

d. Sutra dan rayon 

 

32. Jenis busana apakah yang sering diproduksi pada industri Dewi Shinta? 

a. Busana pria 

b. Busana wanita  

c. Busana anak 

d. Busana bayi 

 

33. Jenis busana apakah yang paling diminati oleh konsumen? 

a. Busana pria safari  

b. Busana wanita kebaya 

c. Busana anak  

d. Busana kerja wanita 

 

34. Apakah terdapat motif kain tenun yang paling khas pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Ya, ada motif ciri khas 

b. Mungkin ada motif ciri khas 

c. Belum ada motif ciri khas 

d. Tidak pernah ada motif ciri khas  

 

35. Apa sajakah jenis produk yang selama ini diproduksi pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Kain tenun ikat, kain batik, busana, lenan rumah tangga dll 

b. Kain tenun dan busana 

c. Kain batik, busana dan lenan rumah tangga 

d. Kain tenun ikat dan lenan rumah tangga 

 

36. Nagaimana motif kain tenun yang diterapkan pada industri Dewi Shinta 

selama ini? 

a. Motif bisa sesuai permintaan konsumen maupun karya sendiri  

b. Motif harus berdasarkan permintaan konsumen 

c. Motif berdasarkan karya sendiri 

d. Motif sesuai dengan contoh yang ada 

 

37. Bahan penunjang apa saja yang digunakan untuk memproduksi busana pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Retsleting, kancing, kain keras, fliselin, pedding, dll. 
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b. Pedding, kain keras, fliselin, dan retsleting 

c. Kancing, retsleting dan fliselin 

d. Pedding, retsleting dan kain keras. 

 

38. Bagaimana keadaan perlengkapan bahan pada ruang produksi busana? 

a. Bahan yang tersedian sangat lengkap  

b. Bahan yang tersedia cukup lengkap 

c. Bahan yang tersedia kurang lengkap  

d. Bahan yang tersedia tidak lengkap 

 

39. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja khusus pada bagian 

menggambar busana? 

a. Sudah ada tenaga kerja menggambar 

b. Belum dapat tenaga kerja menggambar 

c. Tidak ada tenaga kerja menggambar 

d. Tidak perlu adanya tenaga kerja menggambar 

 

40. Apakah terdapat kriteria bagi para calon tenaga kerja yang ingin melamar 

pekerjaan pada industri Dwi Shinta? 

e. Ada kriteria khusus bagi calon tenaga kerja 

f. Semua calon karyawan diberi peluang untuk jadi karyawan 

g. Semua calon karyawan harus ditraining 

h. Tidak ada kriteria khusus 

 

41. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja pada bagian 

pembuatan pola busana? 

a. Sudah ada tenaga kerja membuat pola 

b. Belum ada tenaga kerja membuat pola 

c. Tidak ada tenaga kerja membuat pola 

d. Tidak perlu adanya tenaga kerja membuat pola 

 

42. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja khusus pada bagian 

memotong bahan? 

a. Sudah ada tenaga kerja memotong bahan 

b. Belum ada tenaga kerja memotong bahan 

c. Tidak ada tenaga kerja memotong bahan 

d. Tidak perlu adanya tenaga kerja memotong bahan 

 

43. Berapakah jumlah tenaga kerja bagian memotong bahan pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Lebih dari 4 orang 

b. 2 orang 

c. 1 orang 

d. Tidak ada  
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44. Berapa jumlah karyawan keseluruhan yang memproduksi busana?  

a. Lebih dari 20 orang 

b. 15 orang 

c. 10 orang  

d. 8 orang 

 

45. Berapa jumlah karyawan menjahit pada industri Dewi Shinta? 

a. Lebih dari 10 orang 

b. 8 orang 

c. 6orang 

d. 5 orang 

 

46. Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja khusus pada bagian 

penyempurnaan (finishing) busana jadi? 

a. Terdapat tenaga kerja penyempurnaan 

b. Belum ada tenaga kerja penyempurnaan 

c. Tenaga kerja penyempurnaan jadi satu sama tenaga kerja jahit 

d. Tidak perlu tenaga kerja penyempurnaan 

 

47. Bagaimana pembagian jabatan pekerjaan pada industri Dewi Shinta? 

a. Pembagian jabatan pekerjaan dapat dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Pembagian jabatan  pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

c. Pembagian jabatan pekerjaan dilihat dari pendidikan yang ditempuh 

d. Pembagian jabatan pekerjaan tidak dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

 

48. Bagaimana pemahaman karyawan mengenai uraian pekerjaan yang 

diberikan? 

a. Selalu paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

b. Kadang-kadang paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan  

c. Kurang paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

d. Tidak paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

 

49. Bagaimana pembagian pekerjaan pada industri Dewi Shinta?  

a. Pembagian pekerjaan dapat dilihat dari pendidikan serta kemampuan yang 

dimiliki 

b. Pembagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

c. Pembagian pekerjaan dilihat dari pendidikan yang ditempuh 

d. Pembagian pekerjaan tidak dilihat dari pendidikan serta kemampuan yang 

dimiliki 

50. Pernahkah anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 

jabatan yang diberikan? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang  

c. Jarang  
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d. Tidak pernah 

 

51. Apakah karyawan mendapatkan fasilitas dengan cara ditraining sebelum 

mendapatkan beban pekerjaan? 

a. Selalu  

b. Jarang  

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

52. Apakah pemilik industri Dewi Shinta sudah memberikan beban kerja sesuai 

dengan kecakapan, kemampuan, & keterampilan karyawan? 

a. Sudah sesuai dengan kriteriannya 

b. Kurang sesuai dengan kriteriannya 

c. Belum sesuai dengan kriteriannya 

d. Tidak sesuai dengan kriteriannya 

 

53. Apakah pemilik industri memberikan beban kerja yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu oleh karyawan? 

a. Selalu tepat waktu 

b. Jarang tepat waktu 

c. Kadang-kadang tepat waktu  

d. Tidak pernah tepat waktu 

 

54. Apakah para karyawan konsultasi dengan pimpinan masalah pekerjaan? 

a. Selalu konsultasi 

b. Kadang-kadang konsultasi 

c. Jarang konsultasi 

d. Tidak pernah konsultasi 

 

55. Jika karyawan terdapat kesalahan dengan pekerjaan apakah para karyawan 

memiliki tanggung jawab dengan pekerjaannya? 

a. Tanggung jawab 

b. Kadang-kadang tanggung jawab 

c. Lari dari tanggung jawab  

d. Diam dan tidak bertanggung jawab  

 

56. Apakah jumlah karyawan sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang 

ada? 

a. Karyawan sudah memenuhi 

b. Karyawan kurang memenuhi tapi masih bisa dikendalikan 

c. Karyawan tidak memenuhi tapi masih bisa dikendalikan  

d. Masih dibutuhkan karyawan  

57. Pemilik industri Dewi Shinta memberikan standar waktu kerja yang ada 

sudah efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? 

a. Standar waktu yang diberikan sudah efektif 

b. Standar waktu yang diberikan kurang efektif  
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c. Standar waktu yang diberikan kadang-kadang efektif 

d. Standar waktu yang diberikan tidak efektif 

 

58. Bagaimana sistem kerja pada industri Dewi Shinta?  

a. Pekerjaan tidak harus dikerjakan di tempat industri  

b. Pekerjaan harus dikerjakan ditempat industri, jika belum selesai boleh 

dibawa pulang 

c. Pekerjaan tidak boleh dibawa pulang 

d. Pekerjaan harus dikerjakan dirumah 

 

59. Bagaimana sistem waktu libur kerja pada industri Dewi Shinta? 

a. Libur seminggu sekali  

b. Libur sebulan sekali  

c. Libur sebulan dua kali 

d. Libur bebas tidak ditentukan harinya 

 

a. Apakah karyawan merasa nyaman dengan pembagian pekerjaan yang telah 

diberikan? 

a. Ya, merasa nyaman dengan pembagian pekerjaannya 

b. Kadang-kadang merasa nyaman dengan pembagian pekerjaannya 

c. Kurang nyaman dengan pembagian pekerjaannya 

d. Tidak nyaman dengan pembagian pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 

“Terima Kasih atas Partisipasinya” 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET “ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA READY TO WEAR 

PADA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO “DEWI SHINTA” DI DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN 

KABUPATEN JEPARA” 

Variabel Indikator Sub 

Indikator 

Pertanyaan No Item Jawaban Pedoman Penskoran 

Analisis 

Kebutuhan 

Produksi 

Busana 

Ready to 

Wear 

Sarana Alat 

Produksi 

Busana 

Alat dan 

perlengkapan 

menggambar 

1) Bagaimana fasilitas 

perlengkapan ruang 

mendesain busana pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap  

b. Cukup lengkap  

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

2) Bagaimana menentukan jenis 

model busana pada industri 

Dewi Shinta?  

a. Menggambar sendiri 

model busananya 

b. Menggambil model dari 

internet  

c. Menggambil model 

dipasaran  

d. Tidak mengikuti model 

1,2 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

1.  

a. lengkap (Tersedia meja 

desain, alat desain manual, 

alat desain komputer dan 

kertas gambar) 

b. Cukup Lengkap (Tersedia 

alat desain computer, alat 

desain manual misalnya 

pensil kertas, penghapus, 

penggaris dll.) 

c. Kurang Lengkap (alat desain 

manual, kertas gambar dan 

meja desain) 

d. Tidak lengkap (alat desain 

manual dan kertas gambar) 

 

2.  

a. Menggambar sendiri model 

busananya  

b. Mengambil model busana 
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busana yang lagi trend 

 

dari internet 

c. Mengambil model busana di 

pasaran 

d. Tidak mengikuti model 

busana yang lagi trend 

Alat dan 

perlengkapan 

pola 

3) Bagaimana fasilitas 

perlengkapan ruang  

pembuatan pola pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

4) Alat apa saja yang dibutuhkan 

dalam membuat pola? 

a. Pengsil, penghapus, gunting, 

metlin dan macam-macam 

penggaris 

b. Pensil, penggaris, metlin 

(pita ukur) dan kertas 

c. Kertas, pensil dan penggaris 

d. Pensil, penggaris dan kertas 

 

3,4 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

3.  

a. Lengkap (Tersedia alat 

membuat pola, bahan 

membuat pola, meja pola, 

kursi) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat 

membuat pola, meja dan 

kursi) 

c. Kurang lengkap (Tersedia 

alat membuat pola dan bahan 

membuat pola) 

d. Tidak lengkap (Tersedia alat 

membuat pola) 

 

4.  

a. Lengkap (tersedia pensil,  

penghapus, gunting, metlin 

dan macam- macam 

penggaris) 

b. Cukup lengkap (tersedia 

pensil, penggaris, metlin (pita 

ukur), dan kertas) 

c. Kurang lengkap (tersedia 
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kertas, pensil dan penggaris) 

d. Tidak lengkap (tersedia pensil 

dan penghapus dan kertas) 

 

Alat dan 

perlengkapan 

memotong 

bahan 

 

5) Alat apa saja yang digunakan 

pada saat memotong? 

a. Gunting kain, metlin / pita 

ukur, penindih, meja potong, 

jarum pentul dll  

b. Gunting kain, gunting 

serbaguna dan metlin / pita 

ukur  

c. Gunting kertas, metlin / pita 

ukur, jarum pentul 

d. Guntung kain, gunting kertas 

dan metlin / pita ukur 

 

5 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

 

5.  

a. Alat lengkap (tersedia 

gunting kain, metlin/pita 

ukur, penindih, meja potong, 

jarum pentul dll) 

b. Alat cukup lengkap (tersedia 

gunting kain, gunting 

serbaguna dan metlin/ pita 

ukur) 

c. Alat kurang lengkap (tersedia 

gunting kertas, metlin / pita 

ukur, dan jarum pentul) 

d. Alat tidak lengkap (tersedia 

gunting kain, gunting kertas 

dan metlin / pita ukur) 

 

Alat dan 

perlengkapan 

menjahit 

6) Bagaimana fasilitas  

perlengkapan di ruang jahit 

pada industri Dewi Shinta? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap 

c. Kurang lengkap 

6,7,8 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

6.  

a. Lengkap (Tersedia lemari 

peralatan, peralatan 

menjahit, mesin jahit, mesin 

obras, mesin lubang 

kancing, mesin wolsum dan 

mesin pressing / setrika) 
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d. Tidak lengkap 

 

7) Peralatan apa sajakah yang 

terdapat diruang kerja 

menjahit? 

a. Lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras,mesin wolsum, 

meja potong dan peralatan 

setrika 

b. Lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras,mesin wolsum, 

dan  meja potong  

c. Lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras, dan mesin 

wolsum 

d. Lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras,dan mesin 

wolsum 

 

8) Jenis mesin apa sajakah yang 

ada di ruang jahit? 

a. Mesin jahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing, mesin 

wolsum, dll 

b. Cukup Lengkap (Tersedia 

peralatan menjahit, mesin 

jahit, mesin obras, mesin 

lubang kancing dan setrika) 

c. Kurang lengkap (Tersedia 

peralatan menjahit, mesin 

jahit, mesin obras, dan 

setrika) 

d. Tidak Lengkap (Tersedia 

peralatan menjahit, mesin 

jahit dan mesin obras) 

 

7.  

a. Lengkap (terdapat lemari 

peralatan, mesin jahit, mesin 

obras, mesin molsum, meja 

potong, dan peralatan setrika) 

b. Cukup lengkap (terdapat 

lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras, mesin wolsum, 

meja potong) 

c. Kurang lengkap (terdapat 

lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin obras dan mesin 

wolsum) 

d. Tidak lengkap (terdapat 

lemari peralatan, mesin jahit, 

mesin  
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b. Mesin jahit, mesin obras dan 

mesin lubang kancing 

c. Mesin jahit dan mesin wolsum  

d. Mesin jahit dan mesin lubang 

kancing 

 

 

8.  

a. Lengkap (tersedia mesin jahit, 

mesin obras, mesin lubang 

kancing, mesin wolsum 

b. Cukup lengkap(tersedia 

mesin jahit, mesin obras dan 

mesin lubang kancing) 

c. Kurang lengkap (tersedia 

mesin jahit dan mesin obras) 

d. Tidak lengkap (tersedia mesin 

jahit dan mesin lubang 

kancing) 

Alat dan 

perlengkapan 

penyempurna

an 

9) Alat kebersihan apa saja yang 

terdapat pada ruang produksi 

busana? 

a. Sapu lantai, serok sampah, 

alat mengepel, tempat sampah 

dan kemoceng (sulak). 

b. Sapu lantai, serok sampah dan 

kemoceng (sulak) 

c. Tempat sampah dan sapu 

lantai 

d. Sapu lantai dan serok sampah 

10) Bagaimana perlengkapan 

peralatan diruang finishing 

9,10 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

9.  

a. Lengkap (tersedia sapu lantai, 

serok sampah, alat mengepel, 

tempat sampah dan kemoceng 

/ sulak) 

b. Cukup lengkap (tersedia sapu 

lantai, serok sampah, dan 

kemoceng /sulak) 

c. Kurang lengkap (tersedia 

tempat sampah dan sapu 

lantai) 

d. Tidak lengkap (tersedia sapu 

lantai dan serok sampah) 

 

10.  
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(penyempurnaan)? 

a. Lengkap 

b. Cukup lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

a. Lengkap (Tersedia lemari 

penyimpanan, alat 

penyempurnaan, setrika, 

papan setrika dan alat 

pemasang label) 

b. Cukup lengkap (Tersedia alat 

penyempurnaan, setrika, 

papan setrika, dan alat 

pemasang label) 

c. Kurang lengkap (Tersedia 

alat penyempurnaan, setrika, 

dan alat pemasang label) 

d. Tidak ada ruang finishing 

(alat penyempurnaan, dan 

setrika) 

 

Prasarana 

Ruang kerja 

Luas ruang 

kerja 

11) Kegiatan ruang kerja 

menjahit akan nyaman dan 

enak apabila berada pada satu 

ruangan. Menurut anda 

bagaimana luasnya ruang 

kerja pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Ruang kerja yang tersedia 

luas 

11 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

11. 

a. Luas (yaitu luas ruangan 

sudah memenuhi untuk 

tempat produksi) 

b. Cukup Luas (yaitu luas 

ruangan cukup memenuhi 

untuk tempat produksi dan 

masih bisa dikendalikan) 

c. Kurang luas (yaitu luas 

ruangan kurang memenuhi 
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b. Ruang kerja yang tersedia 

cukup luas 

c. Ruang kerja yang tersedia 

kurang luas 

d. Ruang kerja yang tersedia 

sempit atau tidak luas 

 

untuk tempat produksi dan 

masih bisa dikendalikan) 

d. Sempit atau tidak luas (yaitu 

luas ruangan tidak memenuhi 

untuk tempat produksi dan 

ditak bisa dikendalikan) 

Ruang 

gambar 

12) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk mendesain 

busana? 

a. Ya, terdapat ruangan 

menggambar busana 

b. Ruangan menggambar jadi 

satu pada ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

 

12 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

12. 

a. Ya, terdapat ruangan 

menggambar busana 

b. Ruangan menggambar jadi 

satu pada ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk menggambar busana 

 

Ruang pola 13) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruang khusus 

untuk membuat pola? 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

13,14 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

13.  

a. Ya, terdapat ruang khusus 

membuat pola 

b. Ruangan membuat pola jadi 
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membuat pola 

b. Ruangan membuat pola jadi 

satu sengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk membuat pola 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk membuat pola 

 

14) Bagaimana kondisi ruang 

membuat pola pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak ada ruang membuat 

pola 

 

satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruangan khusus 

untuk membuat pola 

d. Tidak perlu ruangan khusus 

untuk membuat pola 

 

14.  

a. Sudah memadai (terdapat alat 

dan bahan membuat pola, 

almari tanda jahitan) 

b. cukup memadai (terdapat alat 

dan bahan membuat pola, 

almari) 

c. kurang memadai( terdapat 

alat dan bahan untuk 

membuat pola) 

b. d. tidak memadai (yaitu  alat 

dan bahan untuk membuat 

pola tidak lengkap) 

Ruang potong  

15) Bagaimana kondisi ruang 

untuk memotong bahan pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai  

c. Kurang memadai 

15 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

 

15. 

a. Sudah memadai (tersedia alat 

dan bahan lengkap, ruangan 

bersih, nyaman dan rapi) 

b. Cukup memadai(tersedia alat 

dan bahan cukup lengkap, 

ruangan nyaman dan rapi) 



 
 

 

 
 

1
5

8
 

d. Tidak memadai 

 

c. Kurang memadai (tersedia 

alat dan bahan kurang 

lengkap, ruangan rapi tetapi 

tidak bersih) 

d. Tidak memadai (tersedia alat 

dan bahan tidak lengkap, 

ruangan kotor dan tidak rapi) 

 

Ruang 

menjahit 

16) Bagaimana kondisi ruang 

produksi menjahit pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Sudah memadai 

b. Cukup memadai 

c. Kurang memadai 

d. Tidak memadai 

 

17) Syarat ruang produksi busana 

yaitu tersedia ruang kerja 

yang nyaman, tersedia 

perlengkapan dan alat bantu 

menjahit yang lengkap. 

Apakah ruang kerja pada 

industri Dewi Shinta sudah 

memenuhi kriteria 

persyaratan ruang praktek 

16,17,18

,19,20, 

21,22 

A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

16.  

a. Sudah memadai (tersedia alat 

dan bahan menjahit lengkap, 

ruangan bersih, nyaman dan 

rapi) 

b. Cukup memadai (tersedia alat 

dan bahan menjahit cukup 

lengkap, ruangan bersih dan 

nyaman) 

c. Kurang memadai (tersedia 

alat dan bahan menjahit 

kurang lengkap, ruangan 

bersih tetapi tidak rapi) 

d. Tidak memadai (tersedia alat 

dan bahan menjahit tidak 

lengkap, ruangan kotor dan 

tidak rapi) 

 

17.  

a. memenuhi persyaratan (yaitu 
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seperti diatas? 

a. Memenuhi persyaratan 

b. Cukup memenuhi persyaratan 

c. Kurang memenuhi 

persyaratan 

d. Tidak memenuhi persyaratan 

 

18) Bagaimanakah keadaan ruang 

kerja menjahit pada industri 

Dewi Shinta? 

a. Bersih 

b. Cukup bersih 

c. Kurang bersih 

d. Kotor 

 

19) Apakah kondisi penutup atap 

pada ruang produksi menjahit 

layak? 

a. Sangat layak 

b. Cukup layak 

c. Kurang layak 

d. Tidak layak 

 

20) Apakah ruang produksi 

busana pada industri Dewi 

tersedia ruang kerja yang 

nyaman, perlengkapan dan 

alat bantu menjahit lengkap) 

b. cukup memenuhi persyaratan 

(yaitu tersedia ruang kerja 

yang nyaman, perlengkapan 

dan alat bantu menjahit 

cukup lengkap) 

c. kurang memenuhi 

persyaratan (yaitu ruang kerja 

kurang nyaman, 

perlengkapan dan alat bantu 

menjahit kurang lengkap) 

d. tidak memenuhi persyaratan 

(yaitu ruang kerja tidak 

nyaman, perlengkapan dan 

alat bantu menjahit tidak 

lengkap) 

 

18.  

a. bersih (yaitu tidak ada debu, 

rapi, nyaman dan udara 

segar) 

b. cukup bersih (yaitu tidak ada 

debu, ruangan cukup rapi, 

dan nyaman) 

c. kurang bersih (yaitu ruangan 

kurang rapi, terdapat debu, 
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Shinta pernah bocor ketika 

ujan? 

a. Tidak pernah bocor  

b. Pernah bocor  

c. Kadang  - kadang bocor 

d. Sering bocor jika ujan besar 

 

21) Bagaimana keadaan udara 

diruang kerja menjahit pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Keadaan udara diruang kerja 

menjahit segar 

b. Keadaan udara diruang kerja 

menjahit cukup segar 

c. Keadaan udara diruang kerja 

menjahi kurang segar 

d. Keadaan udara diruang kerja 

menjahit tidak segar 

 

22) Bagaimanakah keadaan 

penerangan diruang kerja 

menjahit anda? 

a. Penerangan diruang kerja 

menjahit terang 

udara kurang segar) 

d. kotor (terdapat debu, ruangan 

tidak rapi dan kurang 

nyaman) 

 

19.  

a. Sangat layak (yaitu terbuat 

dari ternit dan tidak akan 

bocor) 

b. Cukup layak (yaitu terbuat 

dari ternit ) 

c. Kurang layak (yaitu penutup 

atap tanpa ternit dan 

terkadang bocor) 

d. Tidak layak (yaitu penutup 

atap sering bocor) 

 

20.  

a. Tidak pernah bocor (karena 

penutup atap yang tersedia 

sangat layak) 

b. Pernah bocor jika ujan besar 

(yaitu bocor ketika ujan 

sangat lebat) 

c. Kadang-kadang bocor (jika 

kondisi ujan terus – menerus) 

d. Sering bocor (karena kondisi 

penutup atap kurang layak) 
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b. Penerangan diruang kerja 

menjahit cukup redup 

c. Penerangan diruang kerja 

menjahit remang 

d. Penerangan diruang kerja 

menjahit gelap 

 

 

 

21. 

a. Sangat baik (keadaan udara 

diruang kerja menjahit segar) 

b. Cukup baik (keadaan udara 

diruang kerja menjahit cukup 

segar) 

c. Kurang baik (keadaan udara 

diruang diruang kerja 

menjahit kurang segar) 

d. Tidak baik (keadaan udara 

diruang kerja menjahit tidak 

segar) 

 

22. 

a. Penerangan diruang menjahit 

terang 

b. Penerangan diruang kerja 

menjahit cukup redup 

c. Penerangan diruang kerja 

menjahit remang 

d. Penerangan diruang kerja 

menjahit gelap 

 

Ruang 

penyempurna

an 

23) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk penyempurnaan 

23 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

23. 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyempurnaan busana 
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busana (ruang finishing)?  

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyempurnaan 

busana 

b. Ruang penyempurnaan jadi 

satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk penyempurnaan 

busana 

d. tidak perlu ruangan khusus 

untuk penyempurnaan 

busana 

 

D skor 1 b. Ruang penyempurnaan jadi 

satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk penyempurnaan busana 

d. Tidak perlu ruangan untuk 

penyempurnaan busana 

 

 

 

 

Ruang 

penyimpanan 

24) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat ruangan 

khusus untuk penyimpanan 

bahan?  

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

b. Ruang penyimpanan jadi 

satu dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

24 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

24. 

a. Ya, terdapat ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

b. Ruang penyimpanan jadi satu 

dengan ruang produksi 

busana 

c. Belum ada ruang khusus 

untuk penyimpanan bahan 

d. tidak perlu ruangan khusus 

untuk penyimpanan bahan 
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untuk penyimpanan bahan 

d. tidak perlu ruangan khusus 

untuk penyimpanan bahan 

 

  

Bahan 

Produksi 

busana 

Bahan utama 25) Ada berapakah jenis bahan 

yang anda ketahui untuk 

memproduksi busana? 

a. Lebih dari 3 jenis bahan 

b. 3 jenis bahan 

c. 2 jenis bahan 

d. 1 jenis bahan  

 

26) Bahan apa saja yang 

digunakan untuk 

memproduksi busana 

tersebut? 

a. Polyester, sutera, katun, dan 

rayon dll 

b. Katun, sutera, polyester 

c. Sutra, polyester, rayon 

d. Sutra dan rayon 

 

27) Jenis busana apakah yang 

sering diproduksi pada 

25,26,27

,28,29, 

30 

A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

25.  

a. Lebih dari 3 jenis bahan 

(terdapat bahan polyester, 

sutera, katun, rayon dll) 

b. 3 jenis bahan (terdapat bahan 

polyester, katun dan sutera) 

c. 2 Jenis bahan (terdapat bahan 

sutera dan katun) 

d. 1 jenis bahan(terdapat bahan 

sutera) 

 

26.  

a. Lengkap (tedapat polyester, 

sutera, katun, rayon dll.) 

b. Cukup lengkap (terdapat 

katun, suter, polyester) 

c. Kurang lengkap (terdapat 

sutera polyester rayon) 

d. Tidak lengkap (terdapat 

sutera dan rayon) 

 

27. 

a. Busana pria (terdapat kemeja 

pria, busana safari) 
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industri Dewi Shinta? 

a. Busana pria  

b. Busana wanita  

c. Busana anak 

d. Lenan rumah tangga 

 

28) Apakah terdapat motif kain 

tenun yang paling khas pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Ya, ada motif ciri khas 

b. Mungkin ada motif ciri khas 

c. Belum ada motif ciri khas 

d. Tidak pernah ada motif ciri 

khas  

 

29) Apa sajakah jenis produk 

yang selama ini diproduksi 

pada industri Dewi Shinta? 

a. Kain tenun ikat, kain batik, 

busana, lenan rumah tangga 

dll 

b. Kain tenun, kain batik, jenis 

busana 

c. Kain batik, busana dan lenan 

b. Busana wanita (terdapat 

blazer wanita, dan kemeja 

wanita, kebaya) 

c. Busana anak (terdapat gaun 

anak, kemeja anak pria dan 

wanita) 

d. Lenan rumah tangga ( 

terdapat sarung bantal, taplak 

meja, dll) 

 

28. 

a. Ya terdapat motif ciri khas 

(yaitu motif kain tenun tidak 

dijumpai pada industri lain) 

b. Mungkin ada motif ciri khas 

(yaitu jenis motif tumbuh-

tumbuhan) 

c. Belum ada motif ciri khas 

(yaitu motif tergantung 

pesanan dari konsumen) 

d. Tidak pernah ada motif ciri 

khas (yaitu motif berdasarkan 

perkembangan motif yang 

ada di pasaran) 

 

29.  

a. Sangat lengkap (diantaranya 

kain tenun ikat, kain batik, 
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rumah tangga 

d. Kain tenun ikat dan lenan 

rumah tangga 

 

30) Bagaimana motif kain tenun 

yang diterapkan pada industri 

Dewi Shinta selama ini? 

a. Motif bisa sesuai permintaan 

konsumen maupun sesuai 

karya sendiri 

b. Motif harus berdasarkan 

permintaan konsumen 

c. Motif berdasarkan karya 

sendiri 

d. Motif sesuai dengan contoh 

yang ada 

 

busana, lenan rumah tangga 

dll) 

b. Cukup lengkap (diantaranya 

kain tenun, jenis busana, kain 

batik) 

c. Kurang lengkap (diantaranya 

kain batik, busana, dan lenan 

rumah tangga) 

d. Tidak lengkap (diantaranya 

kain tenun dan lenan rumah 

tangga)  

 

30. 

a. Motif bisa sesuai permintaan 

konsumen maupun sesuai 

karya sendiri 

b. Motif harus berdasarkan 

permintaan konsumen 

c. Motif berdasarkankarya 

sendiri 

d. Motif sesuai dengan contoh 

yang ada 

 

Bahan 

penunjang  

 

31) Bagaimana keadaan 

perlengkapan bahan pada 

ruang produksi busana? 

31,38 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

 

31. 

a. Bahan yang tersedia sangat 

lengkap (tersedia bahan 

utama, bahan penunjang 
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a. Bahan yang tersedia sangat 

lengkap  

b. Bahan yang tersedia cukup 

lengkap 

c. Bahan yang tersedia kurang 

lengkap  

d. Bahan yang tersedia tidak 

lengkap 

 

lengkap ) 

b. Bahan yang tersedia cukup 

lengkap (tersedia bahan 

utama dan bahan penunjang 

cukup lengkap) 

c. Bahan yang tersedia kurang 

lengkap (tersedia bahan 

utama dan bahan penunjang 

kurang lengkap) 

d. Bahan yang tersedia tidak 

lengkap (tersedia bahan 

utama dan bahan penunjang 

tidak lengkap) 

 

SDM 

Produksi 

Busana 

Tenaga kerja 

menggambar 

32) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

khusus pada bagian 

menggambar? 

a. Sudah ada tenaga kerja 

menggambar 

b. Belum dapat tenaga kerja 

menggambar 

c. Tidak ada tenaga kerja 

menggambar 

d. Tenaga kerja menggambar 

jadi satu denga tenaga kerja 

32,33 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

32.  

a. Sudah ada tenaga kerja 

menggambar 

b. Belum ada tenaga kerja 

menggambar 

c. Tidak ada tenaga kerja 

menggambar 

d. Tidak ada tenaga kerja 

menggambar 

e. Tenaga kerja menggambar 

jadi satu dengan tenaga kerja 

membuat pola 

 

33. 
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membuat pola 

33) Apakah terdapat kriteria bagi 

para calon tenaga kerja yang 

ingin melamar pekerjaan pada 

industri Dwi Shinta? 

a. Ada kriteria khusus 

b. Semua calon karyawan 

diberi peluang untuk kerja 

c. Semua calon karyawan harus 

ditraining 

d. Tidak ada kriteria khusus 

 

a. Ada kriteria khusus (yaitu 

berpengalaman dan giat 

bekerja) 

b. Semua calon karyawan diberi 

peluang kerja 

c. Semua calon karyawan harus 

di training 

d. Tidak ada kriteria khusus 

 

Tenaga kerja 

membuat 

pola 

34) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

pada bagian pembuatan pola 

busana? 

a. Sudah ada tenaga kerja 

membuat pola 

b. Tenaga kerja membuat pola 

jadi satu dengan tenaga kerja 

motong 

c. Tidak ada tenaga kerja 

membuat pola 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja membuat pola 

34 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

34. 

a. Sudah ada tenaga kerja 

membuat pola 

b. Tenaga kerja membuat pola 

jadi satu dengan tenaga 

kerja motong 

c. Tidak ada tenaga kerja 

membuat pola 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja membuat pola 
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Tenaga kerja 

memotong 

bahan  

35) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

khusus pada bagian 

memotong bahan? 

a. Sudah ada tenaga kerja 

memotong bahan 

b. Belum ada tenaga kerja 

memotong bahan 

c. Tidak ada tenaga kerja 

memotong bahan 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja memotong bahan 

 

35,36 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

35. 

a. Sudah ada tenaga kerja 

memotong bahan 

b. Belum ada tenaga kerja 

memotong bahan 

c. Tidak ada tenaga kerja 

memotong bahan 

d. Tidak perlu adanya tenaga 

kerja memotong bahan  

 

  

Tenaga kerja 

menjahit 

36) Berapa jumlah karyawan 

keseluruhan yang 

memproduksi busana?  

a. Lebih dari 20 orang 

b. 15 orang 

c. 10 orang  

d. 8 orang 

 

37) Berapa jumlah karyawan 

menjahit pada industri Dewi 

36,37 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

36.  

a. Lebih dari 20 orang (terdapat 

karyawan, menjahit, 

mengobras, memotong, 

membuat pola, dan finishing) 

b. 15 orang (terdapat karyawan 

menjahit, mengobras, 

memotong, membuat pola, 

dan finishing) 

c. 10 orang (terdapat karyawan 

menjahit, mengobras, 

memotong, membuat pola 
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Shinta? 

a. Lebih dari 10 orang 

b. 8 orang 

c. 6 orang 

d. 5 orang 

 

dan finishing) 

d. 8 orang (terdapat karyawan 

menjahit, membuat pola, 

memotong dan finishing) 

 

37. 

a. Lebih dari 10 orang (yaitu 

karyawan menjahit ditempat 

produksi dan dirumah) 

b. 8 orang (yaitu karyawan 

menjahit ditempat produksi 

dan dirumah) 

c. 6 orang (yaitu karyawan 

menjahit ditempat produksi 

dan dirumah) 

d. 5 orang (yaitu karyawan 

menjahit ditempat produksi 

dan dirumah) 

 

Tenaga kerja 

penyempurna

an 

38) Apakah pada industri Dewi 

Shinta terdapat tenaga kerja 

khusus pada bagian 

penyempurnaan (finishing) 

busana jadi? 

a. Terdapat tenaga kerja 

penyempurnaan 

b. Belum ada tenaga kerja 

38 A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

38. 

a. Terdapat tenaga kerja 

penyempurnaan /finishing 

(diantaranya bagian 

menyetrika, masang kancing 

dan masang label) 

b. Belum ada tenaga kerja 

penyempurnaan (tenaga kerja 

penyempurnaan dikerjakan 
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penyempurnaan 

c. Tenaga kerja 

penyempurnaan jadi satu 

dengan tenaga kerja 

menjahit 

d. Tidak perlu tenaga kerja 

penyempurnaan 

 

jika terdapat karyawan yang 

pekerjaanya sudah selesai) 

c. Tenaga kerja penyempurnaan 

jadi satu dengan tenaga kerja 

menjahit 

d. Tidak perlu tenaga kerja 

penyempurnaan 

Pengelolaan 

tenaga kerja 

Pengelolaan 

tenaga kerja 

39) Bagaimana pembagian 

jabatan pekerjaan pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Pembagian jabatan 

pekerjaan dapat dilihat dari 

pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Pembagian jabatan  

pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

c. Pembagian jabatan 

pekerjaan dilihat dari 

pendidikan yang ditempuh 

d. Pembagian jabatan 

pekerjaan tidak dilihat dari 

pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

39,40,41

,42,43,4

4,45,46,

47,48,49

,50 

A skor 4 

B skor 3 

C skor 2 

D skor 1 

39. 

a. Pembagian jabatan pekerjaan 

dapat dilihat dari pendidikan 

serta kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan  

b. Pembagian jabatan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki 

c. Pembagian jabatan pekerjaan 

dilihat dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian jabatan pekerjaan 

tidak dilihat dari pendidikan 

serta kemampuan yang 

dimiliki 

 

40. 

a. Selalu paham dengan jenis 

pekerjaan yang diberikan 
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40) Bagaimana pemahaman 

karyawan mengenai uraian 

pekerjaan yang diberikan? 

a. Selalu paham  

b. Kadang-kadang paham  

c. Kurang paham  

d. Sering tidak paham  

 

41) Bagaimana pembagian 

pekerjaan pada industri Dewi 

Shinta?  

a. Pembagian pekerjaan dapat 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Pembagian pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki 

c. Pembagian pekerjaan dilihat 

dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian pekerjaan tidak 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Kadang – kadang paham 

dengan jenis pekerjaan yang 

diberikan  

c. Kurang paham dengan jenis 

pekerjaan yang diberikan 

d. Sering tidak paham dengan 

jenis pekerjaan yang 

diberikan 

 

41. 

a. Pembagian pekerjaan dapat 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

b. Pembagian pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki 

c. Pembagian pekerjaan dilihat 

dari pendidikan yang 

ditempuh 

d. Pembagian pekerjaan tidak 

dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

 

42. 

a. Sering (karena kurang paham 

dengan uraian pekerjaan yang 

diberikan) 

b. Kadang-kadang (karena 
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42) Pernahkah anda mengalami 

kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

sesuai jabatan yang 

diberikan? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang  

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

43) Apakah pemilik industri 

Dewi Shinta sudah 

memberikan beban kerja 

sesuai dengan kecakapan, 

kemampuan, & keterampilan 

pegawai? 

a. Sudah sesuai dengan kriteria 

b. Kurang sesuai dengan 

kriteria 

c. Belum sesuai dengan kriteria  

d. Tidak sesuai dengan kriteria 

 

44) Apakah pemilik industri 

memberikan beban kerja yang 

kadang paham kadang kurang 

paham dengan uraian 

pekerjaan yang diberikan) 

c. Jarang (karena jarang paham 

dengan uraian pekerjaan yang 

diberikan) 

d. Tidak pernah (karena tidak 

pernah paham dengan uraian 

pekerjaan yang diberikan 

tidak sesuai dengan 

kemampuan) 

 

43. 

a. Sudah sesuai dengan kriteria 

(yaitu sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan, dan 

ketrampilan) 

b. Kurang sesuai dengan kriteria 

(yaitu kurang sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan, dan 

ketrampilan) 

c. Belum sesuai dengan kriteria 

(yaitu belum sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan dan 

keterampilan) 

d. Tidak sesuai dengan kriteria 

(yaitu tidak sesuai dengan 

kecakapan, kemampuan dan 
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dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu oleh pegawai? 

a. Selalu tepat waktu 

b. Jarang tepat waktu 

c. Kadang-kadang tepat waktu  

d. Tidak pernah tepat waktu 

 

45) Apakah para karyawan 

konsultasi dengan pimpinan 

masalah pekerjaan? 

a. Selalu konsultasi 

b. Kadang-kadang konsultasi 

c. Jarang konsultasi 

d. Tidak pernah konsultasi 

 

46) Jika karyawan terdapat 

kesalahan dengan pekerjaan 

apakah para karyawan 

memiliki tanggung jawab 

dengan pekerjaannya? 

a. Tanggung jawab 

b. Kadang-kadang tanggung 

jawab 

c. Lari dari tanggung jawab  

keterampilan)  

 

44. 

a. Selalu tepat waktu (yaitu 

tepat waktu sesuai target 

yang diberikan) 

b. Jarang tepat waktu (yaitu 

tepat waktu  tergantung 

situasi dan kondisi) 

c. Kadang-kadang tepat waktu 

(yaitu kadang kadang tepat 

waktu sesuai target yang 

diberikan) 

d. Tidak pernah tepat waktu 

(yati tidak pernah sesuai 

target pekerjaan yang di 

berikan) 

 

45. 

a. Selalu konsultasi (yaitu 

konsultasi untuk 

menghindari kesalahan) 

b. Kadang-kadang konsultasi 

(yaitu kadang – kadang 

konsultasi jika terdapat 

kesulitan) 

c. Jarang konsultasi (yaitu 

konsultasi jika terdapat 
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d. Diam dan tidak bertanggung 

jawab  

 

47) Pemilik industri Dewi Shinta 

memberikan standar waktu 

kerja yang ada sudah efektif 

dan efisien untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan? 

a. Standar waktu sudah efektif 

b. Standar waktu kurang efektif  

c. Standar waktu kadang-

kadang efektif 

d. Standar waktu tidak efektif 

 

48) Bagaimana sistem kerja pada 

industri Dewi Shinta? 

a. Pekerjaan tidak harus 

dikerjakan di tempat industri  

b. Pekerjaan harus dikerjakan 

ditempat industri, jika belum 

selesai boleh dibawa pulang 

c. Pekerjaan tidak boleh 

dibawa pulang 

kesulitan)  

d. Tidak pernah konsultasi  

 

46.  

a. Tanggung jawab (yaitu 

selalu jujur dan konfirmasi 

jika terdapat kesalahan 

dengan pekerjaan) 

b. Kadang-kadang tanggung 

jawab (yaitu jujur jika 

terdapat kesalahan fatal 

dengan pekerjaan) 

c. Lari dari tanggung jawab 

(yaitu tidak pernah jujur dan 

konfirmasi jika terdapat 

kesalahan dengan pekerjaan) 

d. Diam dan tidak bertanggung 

jawab (yaitu diam dan tidak 

pernah jujur dan konfirmasi 

jika terdapat kesalahan 

dengan pekerjaan) 

 

47. 

a. Standar waktu sudah efektif 

b. Standar waktu kurang efektif 

c. Standar waktu kadang – 

kadang efektif  

d. Standar waktu tidak efektif 
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d. Pekerjaan harus dikerjakan 

dirumah 

 

49) Bagaimana sistem waktu 

libur kerja pada industri Dewi 

Shinta? 

a. Libur seminggu sekali  

b. Libur sebulan sekali  

c. Libur sebulan dua kali 

d. Libur bebas tidak ditentukan 

harinya 

 

50) Apakah Karyawan merasa 

nyaman dengan pekerjaan 

yang telah diberikan? 

a. Ya, merasa nyaman dengan 

pekerjaannya 

b. Kadang-kadang merasa 

nyaman dengan 

pekerjaannya 

c. Kurang nyaman dengan 

pekerjaannya 

d. Tidak nyaman dengan 

pekerjaannya. 

 

48.  

a. Pekerjaan tidak harus 

dikerjakan di tempat industri  

b. Pekerjaan harus dikerjakan 

ditempat industri, jika belum 

selesai boleh dibawa pulang 

c. Pekerjaan tidak boleh dibawa 

pulang 

d. Pekerjaan harus dikerjakan 

dirumah 

 

49.  

a. Libur seminggu sekali  

b. Libur sebulan sekali  

c. Libur sebulan dua kali 

d. Libur bebas tidak ditentukan 

harinya 

 

50. 

a. Ya, merasa nyaman dengan 

pekerjaannya 

b. Kadang – kadang merasa 

nyaman dengan pekerjaannya 

c. Kurang nyaman dengan 

pekerjaannya 
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d. Tidak nyaman dengan 

pekerjaannya 

Total 50 
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Lampiran 4 

 
 

ANGKET PENELITIAN 

KATA PENGANTAR 

 

Kepada 

Yth. Pimpinan Industri Dewi Shinta 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul 

“Analisis Kebutuhan Produksi Busana Ready to Wear Pada Industri Tenun Ikat 

Troso “Dewi Shinta” di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara” 

maka saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) membutuhkan 

beberapa informasi dari saudara melalui pengisian kuesioner ini. Kuesioner ini 

bukan merupakan test sehingga tidak ada jawaban salah. Untuk itu saya berharap 

agar saudara berkenan mengisi dan menjawab pertanyaan/pernyataan tersebut 

sesuai dengan kondisi saudara, bukan berdasarkan pada hal-hal yang saudara 

anggap umum, serta tanpa dipengaruhi oleh orang lain. 

Data yang saudara berikan akan dirahasiakan oleh peneliti dan tidak akan 

berpengaruh terhadap kinerja saudara namun akan sangat bermanfaat bagi 

kebenaran sebuah penelitian. 

Atas bantuan dan kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini, peneliti 

mengucapkan terima kasih. 

Hormat 

Peneliti 

 

Yunita Faulia K 

NIM.5401411102 
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INSTRUMENT PENELITIAN 

 

“ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA READY TO WEAR 

PADA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO “DEWI SHINTA”DI DESA 

TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA” 

 

IV. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  :....................................................................... 

Pekerjaan  :....................................................................... 

Umur  :....................................................................... 

 

V. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan anda untuk menjawab 

seluruh pertanyaan yang disediakan. 

2. Mohon baca pernyataan di bawah ini dengan teliti sebelum anda 

menjawab. 

3. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda (X) untuk pilihan jawaban yang 

sesuai dengan penilaian atau pendapat anda  

4. Jika ada hal-hal yang belum jelas, mohon ditanyakan kepada peneliti. 

 

1. DAFTAR PERTANYAAN  

51) Bagaimana fasilitas perlengkapan Industri Dewi Shinta pada ruang mendesain 

busana? 

e. Lengkap (Tersedia meja desain, alat desain manual, alat desain komputer 

dan kertas gambar) 

f. Cukup lengkap  (Tersedia alat desain komputer dan alat desain manual 

dan kertas gambar) 

g. Kurang lengkap (Tersedia alat desain manual, kertas gambar dan meja 

desain) 

h. Tidak lengkap (Tersedia alat desain manual dan kertas gambar) 

 

52) Bagaimana menentukan jenis model busana pada industri Dewi Shinta? 
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e. Menggambar sendiri model busananya 

f. Menggambil model dari internet  

g. Menggambil model dipasaran  

h. Tidak mengikuti model busana yang lagi trend 

 

53) Bagaimana fasilitas perlengkapan ruang pembuatan pola pada industri Dewi 

Shinta? 

e. Lengkap (Tersedia alat membuat pola, bahan membuat pola, meja pola 

dan kursi) 

f. Cukup lengkap (Tersedia alat membuat pola, meja pola dan kursi) 

g. Kurang lengkap (Tersedia alat membuat pola dan bahan membuat pola) 

h. Tidak lengkap (Tersedia alat membuat pola) 

 

54) Alat apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pola? 

e. Pensil, kertas, penghapus dan penggaris, gunting dll 

f. Pensil dan kertas 

g. Kertas, pensil dan penggaris 

h. Kertas dan penggaris 

 

55) Alat apa saja yang digunakan pada saat memotong? 

e. Gunting kain, metlin / pita ukur, penindih, meja potong, jarum pentul dll 

f. Gunting kain, gunting serbaguna dan metlin / pita ukur 

g. Gunting kertas, metlin / pita ukur, jarum pentul 

h. Guntung kain, gunting kertas dan metlin / pita ukur 

 

 

56) Bagaimana fasilitas  perlengkapan di ruang jahit pada industri Dewi Shinta? 

e. Lengkap (Tersedia lemari peralatan, peralatan menjahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing, mesin wolsum, dan mesin pressing / setrika) 

f. Cukup lengkap (Tersedia peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras, 

mesin lubang kancing dan setrika) 
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g. Kurang lengkap (Tersedia peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras, 

dan setrika) 

h. Tidak lengkap (Tersedia peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras) 

 

57) Peralatan apa sajakah yang terdapat diruang kerja menjahit? 

e. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras,mesin wolsum, meja potong 

dan peralatan setrika 

f. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras,mesin wolsum, dan  meja 

potong  

g. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras, dan mesin wolsum 

h. Lemari peralatan, mesin jahit, mesin obras,dan mesin wolsum 

 

58) Jenis mesin apa sajakah yang ada di ruang jahit? 

e. Mesin jahit, mesin obras, mesin lubang kancing, mesin wolsum, dll 

f. Mesin jahit dan mesin obras 

g. Mesin jahit dan mesin wolsum  

h. Mesin jahit dan mesin lubang kancing 

 

59) Alat kebersihan apa saja yang terdapat pada ruang produksi busana? 

e. Sapu lantai, serok sampah, alat mengepel, tempat sampah dan kemoceng 

(sulak). 

f. Sapu lantai, serok sampah dan kemoceng (sulak) 

g. Tempat sampah dan sapu lantai 

h. Sapu lantai dan serok sampah 

 

 

60) Bagaimana perlengkapan peralatan diruang finishing (penyempurnaan)? 

e. Lengkap (Tersedia lemari penyimpanan, alat penyempurnaan, setrika, 

papan setrika dan alat pemasang label) 

f. Cukup lengkap (Tersedia alat penyempurnaan, setrika, papan setrika, dan 

alat pemasang label) 
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g. Kurang lengkap (Tersedia alat penyempurnaan, setrika, dan alat 

pemasang label) 

h. Tidak ada ruang finishing (alat penyempurnaan, dan setrika) 

 

61) Kegiatan ruang kerja menjahit akan nyaman dan enak apabila berada pada 

satu ruangan. Menurut anda bagaimana luasnya ruang kerja pada industri 

Dewi Shinta? 

e. Ruang kerja yang tersedia luas 

f. Ruang kerja yang tersedia cukup luas 

g. Ruang kerja yang tersedia kurang luas 

h. Ruang kerja yang tersedia sempit atau tidak luas 

 

62) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk mendesain 

busana? 

e. Ya, terdapat ruangan menggambar busana 

f. Ruangan menggambar jadi satu pada ruang produksi busana 

g. Belum ada ruangan khusus untuk menggambar  

h. Tidak perlu ruangan khusus untuk menggambar 

 

63) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruang khusus untuk membuat 

pola? 

e. Ya, terdapat ruang khusus membuat pola 

f. Ruangan membuat pola jadi satu pada ruang produksi busana 

g. Belum ada ruangan khusus untuk membuat pola 

h. Tidak perlu ruangan khusus untuk membuat pola 

 

64) Bagaimana kondisi ruang membuat pola pada industri Dewi Shinta? 

e. Sudah memadai 

f. Cukup memadai 

g. Kurang memadai 

h. Tidak ada ruang membuat pola 
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65) Bagaimana kondisi ruang untuk memotong bahan pada industri Dewi Shinta? 

e. Sudah memadai 

f. Cukup memadai  

g. Kurang memadai 

h. Tidak memadai 

 

66) Bagaimana kondisi ruang produksi menjahit pada industri Dewi Shinta? 

e. Sudah memadai 

f. Cukup memadai 

g. Kurang memadai 

h. Tidak memadai 

 

67) Syarat ruang produksi busana yaitu tersedia ruang kerja yang nyaman, 

tersedia perlengkapan dan alat bantu menjahit yang lengkap. Apakah ruang 

kerja pada industri Dewi Shinta sudah memenuhi kriteria persyaratan ruang 

praktek seperti diatas? 

e. Memenuhi persyaratan 

f. Cukup memenuhi persyaratan 

g. Kurang memenuhi persyaratan 

h. Tidak memenuhi persyaratan 

  

68) Bagaimanakah keadaan ruang kerja menjahit pada industri Dewi Shinta? 

e. Bersih 

f. Cukup bersih 

g. Kerang bersih 

h. Kotor 

69) Apakah kondisi penutup atap pada ruang produksi menjahit layak? 

d. Sangat layak 

e. Cukup layak 

f. Kurang layak 

g. Tidak layak 
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70) Apakah ruang produksi busana pada industri Dewi Shinta pernah bocor ketika 

ujan? 

e. Tidak pernah bocor  

f. Kadang-kadang bocor 

g. Sering bocor jika ujan besar 

h. bocor 

71) Bagaimana keadaan udara diruang kerja menjahit pada industri Dewi Shinta? 

e. Keadaan udara diruang kerja menjahit segar 

f. Keadaan udara diruang kerja menjahit cukup segar 

g. Keadaan udara diruang kerja menjahi kurang segar 

h. Keadaan udara diruang kerja menjahit tidak segar 

72) Bagaimanakah keadaan penerangan diruang kerja menjahit anda? 

e. Penerangan diruang kerja menjahit terang 

f. Penerangan diruang kerja menjahit cukup tredup 

g. Penerangan diruang kerja menjahit remang 

h. Penerangan diruang kerja menjahit gelap 

73) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk 

penyempurnaan busana (ruang finishing)?  

e. Ya, terdapat ruang khusus untuk penyempurnaan busana 

f. Ruang penyempurnaan jadi satu dengan ruang produksi busana 

g. Belum ada ruang khusus untuk penyempurnaan busana 

h. tidak perlu ruangan khusus untuk penyempurnaan busana 

  

74) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat ruangan khusus untuk 

penyimpanan bahan?  

e. Ya, terdapat ruang khusus untuk penyimpanan bahan 

f. Ruang penyimpanan jadi satu dengan ruang produksi busana 

g. Belum ada ruang khusus untuk penyimpanan bahan 

h. tidak perlu ruangan khusus untuk penyimpanan bahan 

 

75) Ada berapakah jenis bahan yang anda ketahui untuk memproduksi busana? 
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e. Lebih dari 3 jenis bahan 

f. 3 jenis bahan 

g. 2 jenis bahan 

h. 1 jenis bahan  

 

76) Bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi busana tersebut? 

e. Polyester, sutera, katun, dan rayon dll 

f. Katun rayon dan polyester 

g. Sutra, polyester dan rayon  

h. Sutra dan rayon 

 

77) Jenis busana apakah yang sering diproduksi pada industri Dewi Shinta? 

e. Busana pria 

f. Busana wanita  

g. Busana anak 

h. Busana bayi 

 

78) Apakah terdapat motif kain tenun yang paling khas pada industri Dewi 

Shinta? 

e. Ya, ada motif ciri khas 

f. Mungkin ada motif ciri khas 

g. Belum ada motif ciri khas 

h. Tidak pernah ada motif ciri khas  

 

79) Apa sajakah jenis produk yang selama ini diproduksi pada industri Dewi 

Shinta? 

e. Kain tenun ikat, kain batik, busana, lenan rumah tangga dll 

f. Kain tenun dan busana 

g. Kain batik, busana dan lenan rumah tangga 

h. Kain tenun ikat dan lenan rumah tangga 
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80) Nagaimana motif kain tenun yang diterapkan pada industri Dewi Shinta 

selama ini? 

e. Motif bisa sesuai permintaan konsumen maupun karya sendiri  

f. Motif harus berdasarkan permintaan konsumen 

g. Motif berdasarkan karya sendiri 

h. Motif sesuai dengan contoh yang ada 

 

81) Bagaimana keadaan perlengkapan bahan pada ruang produksi busana? 

e. Bahan yang tersedian sangat lengkap  

f. Bahan yang tersedia cukup lengkap 

g. Bahan yang tersedia kurang lengkap  

h. Bahan yang tersedia tidak lengkap 

 

82) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja khusus pada bagian 

menggambar busana? 

e. Sudah ada tenaga kerja menggambar 

f. Belum dapat tenaga kerja menggambar 

g. Tidak ada tenaga kerja menggambar 

h. Tidak perlu adanya tenaga kerja menggambar 

 

83) Apakah terdapat kriteria bagi para calon tenaga kerja yang ingin melamar 

pekerjaan pada industri Dwi Shinta? 

i. Ada kriteria khusus bagi calon tenaga kerja 

j. Semua calon karyawan diberi peluang untuk jadi karyawan 

k. Semua calon karyawan harus ditraining 

l. Tidak ada kriteria khusus 

 

84) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja pada bagian 

pembuatan pola busana? 

e. Sudah ada tenaga kerja membuat pola 

f. Belum ada tenaga kerja membuat pola 

g. Tidak ada tenaga kerja membuat pola 
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h. Tidak perlu adanya tenaga kerja membuat pola 

 

85) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja khusus pada bagian 

memotong bahan? 

e. Sudah ada tenaga kerja memotong bahan 

f. Belum ada tenaga kerja memotong bahan 

g. Tidak ada tenaga kerja memotong bahan 

h. Tidak perlu adanya tenaga kerja memotong bahan 

 

86) Berapa jumlah karyawan keseluruhan yang memproduksi busana?  

e. Lebih dari 20 orang 

f. 15 orang 

g. 10 orang  

h. 8 orang 

 

87) Berapa jumlah karyawan menjahit pada industri Dewi Shinta? 

e. Lebih dari 10 orang 

f. 8 orang 

g. 6 orang 

h. 5 orang 

 

88) Apakah pada industri Dewi Shinta terdapat tenaga kerja khusus pada bagian 

penyempurnaan (finishing) busana jadi? 

e. Terdapat tenaga kerja penyempurnaan 

f. Belum ada tenaga kerja penyempurnaan 

g. Tenaga kerja penyempurnaan jadi satu sama tenaga kerja jahit 

h. Tidak perlu tenaga kerja penyempurnaan 

 

89) Bagaimana pembagian jabatan pekerjaan pada industri Dewi Shinta? 

e. Pembagian jabatan pekerjaan dapat dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

f. Pembagian jabatan  pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 



 

   186 
 

 
 

g. Pembagian jabatan pekerjaan dilihat dari pendidikan yang ditempuh 

h. Pembagian jabatan pekerjaan tidak dilihat dari pendidikan serta 

kemampuan yang dimiliki 

 

90) Bagaimana pemahaman karyawan mengenai uraian pekerjaan yang 

diberikan? 

e. Selalu paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

f. Kadang-kadang paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan  

g. Kurang paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

h. Tidak paham dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

 

91) Bagaimana pembagian pekerjaan pada industri Dewi Shinta?  

e. Pembagian pekerjaan dapat dilihat dari pendidikan serta kemampuan yang 

dimiliki 

f. Pembagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

g. Pembagian pekerjaan dilihat dari pendidikan yang ditempuh 

h. Pembagian pekerjaan tidak dilihat dari pendidikan serta kemampuan yang 

dimiliki 

 

92) Pernahkah anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 

jabatan yang diberikan? 

e. Sering 

f. Kadang-kadang  

g. Jarang  

h. Tidak pernah 

 

93) Apakah pemilik industri Dewi Shinta sudah memberikan beban kerja sesuai 

dengan kecakapan, kemampuan, & keterampilan karyawan? 

e. Sudah sesuai dengan kriteriannya 

f. Kurang sesuai dengan kriteriannya 

g. Belum sesuai dengan kriteriannya 

h. Tidak sesuai dengan kriteriannya 
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94) Apakah pemilik industri memberikan beban kerja yang dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu oleh karyawan? 

e. Selalu tepat waktu 

f. Jarang tepat waktu 

g. Kadang-kadang tepat waktu  

h. Tidak pernah tepat waktu 

 

95) Apakah para karyawan konsultasi dengan pimpinan masalah pekerjaan? 

e. Selalu konsultasi 

f. Kadang-kadang konsultasi 

g. Jarang konsultasi 

h. Tidak pernah konsultasi 

 

96) Jika karyawan terdapat kesalahan dengan pekerjaan apakah para karyawan 

memiliki tanggung jawab dengan pekerjaannya? 

e. Tanggung jawab 

f. Kadang-kadang tanggung jawab 

g. Lari dari tanggung jawab  

h. Diam dan tidak bertanggung jawab  

 

97) Pemilik industri Dewi Shinta memberikan standar waktu kerja yang ada 

sudah efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? 

e. Standar waktu yang diberikan sudah efektif 

f. Standar waktu yang diberikan kurang efektif  

g. Standar waktu yang diberikan kadang-kadang efektif 

h. Standar waktu yang diberikan tidak efektif 

 

98) Bagaimana sistem kerja pada industri Dewi Shinta?  

e. Pekerjaan tidak harus dikerjakan di tempat industri  

f. Pekerjaan harus dikerjakan ditempat industri, jika belum selesai boleh 

dibawa pulang 



 

   188 
 

 
 

g. Pekerjaan tidak boleh dibawa pulang 

h. Pekerjaan harus dikerjakan dirumah 

 

99) Bagaimana sistem waktu libur kerja pada industri Dewi Shinta? 

e. Libur seminggu sekali  

f. Libur sebulan sekali  

g. Libur sebulan dua kali 

h. Libur bebas tidak ditentukan harinya 

 

100) Apakah karyawan merasa nyaman dengan pembagian pekerjaan yang telah 

diberikan? 

a. Ya, merasa nyaman dengan pembagian pekerjaannya 

b. Kadang-kadang merasa nyaman dengan pembagian pekerjaannya 

c. Kurang nyaman dengan pembagian pekerjaannya 

d. Tidak nyaman dengan pembagian pekerjaannya 
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DATA RESPONDEN UJI VALIDITAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO  NAMA 

1 Tafrikhan 

2 Tahid 

3 Agus 

4 Kasim 

5 Abu Khoir 

6 Mawardi 

7 Anton 

8 Abdul Rozak 

9 Sulis 

10 Khakiem 

11 Rokhim 

12 Jupri 

13 Latif  
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TABULASI PERHITUNGAN VALIDITAS REABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN “ANALISIS KEBUTUHAN 

PRODUKSI BUSANA REAY TO WEAR PADA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO DEWI SHINTA DI DESA TROSO 

KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 
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  TABULASI PERHITUNGAN VALIDITAS DAN REABILITAS INSTRUMEN  

KEBUTUHAN BAHAN PRODUKSI KEBUTUHAN SDM PRODUKSI 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 

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

3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 

2 3 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

2 4 4 3 1 4 4 4 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 

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

2 2 2 3 1 3 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 

3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 4 1 1 2 2 

2 2 3 3 1 3 4 4 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 

2 2 2 3 1 4 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 

1 4 4 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 

31 38 41 39 22 42 41 44 43 32 38 39 37 40 26 38 41 43 

79 126 143 121 52 144 143 160 153 92 120 129 117 136 54 124 141 153 

5218 6740 7158 6695 3754 7338 7285 7756 7403 5730 6697 6827 6572 6987 4363 6737 7249 7571 

0.084 0.755 0.610 0.628 0.138 0.816 0.877 0.901 0.473 0.791 0.864 0.660 0.852 0.620 0.039 0.805 0.867 0.873 

0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 

Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid 

0.42 1.24 1.14 0.33 1.23 0.69 1.14 0.92 0.90 1.10 0.74 1.00 0.97 1.08 0.17 1.08 0.97 0.90 
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TABULASI PERHITUNGAN VALIDITAS DAN REABILITAS INSTRUMEN 

 

MANAJEMEN PRODUKSI 
Y Y2 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 213 45369 

3 1 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 120 14400 

3 3 4 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 200 40000 

3 4 3 4 2 4 3 3 4 1 3 4 3 3 185 34225 

3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 125 15625 

3 3 3 4 2 4 3 3 4 1 4 4 4 4 177 31329 

1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 120 14400 

3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 173 29929 

3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 113 12769 

3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180 32400 

3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 161 25921 

4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 221 48841 

4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 190 36100 

40 36 41 38 27 40 37 40 44 36 43 43 41 42 2111 381,308 

130 112 135 120 61 140 117 132 158 120 149 157 137 146 Reliabel 

6918 6361 7125 6651 4409 7133 6476 7043 7715 6350 7477 7643 7098 7352 
k      
= 

60 

0.642 0.733 0.837 0.744 -0.403 0.819 0.633 0.892 0.890 0.552 0.819 0.891 0.644 0.767 
Σα²b 

= 
51.55 

0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 0.553 
α²t    
= 1367 

Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid 
r11   
= 

0.979 

0.58 1.03 0.47 0.74 0.41 1.41 0.97 0.74 0.76 1.69 0.56 1.23 0.64 0.86 
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PERHITUNGAN VALIDITAS, REABILITAS, KUESIONER PENELITIAN ITEM 

NO1 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 4 213 16 45369 852 

2 2 120 4 14400 240 

3 4 200 16 40000 800 

4 3 185 9 34225 555 

5 1 125 1 15625 125 

6 2 177 4 31329 354 

7 2 120 4 14400 240 

8 4 173 16 29929 692 

9 1 113 1 12769 113 

10 2 180 4 32400 360 

11 2 161 4 25921 322 

12 4 221 16 48841 884 

13 3 190 9 36100 570 

S 34 2178 104 381308 6107 

 
X Y X

2
 Y

2
 XY 

 

1. Validitas  

 

 

 

rxy = 
 ∑    (∑ )(∑ )

√{ ∑   (∑ ) + * ∑ 
 
  (∑ )  }

 

rxy = *(         )   (         )+

√*(       ) (  )  (          ) (    )  +
 

rxy =       

Pada α = 5% dengan N = 13 diperoleh rtabel = 0,553. Karena rxy > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa item soal no 1 Valid. 
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1. Variasi Total  

 

  381308 - 
2178 

2
 

 

 
  

13 
 

 
= 

 13 

 

 
    

 
=  1367.44 

 
 

 
    

2. Koefisien reliabilitas  

 

 

r11  = 
60 

x ( 1 - 
51.55 

) 60 - 1 1367.44 

   r11 = 0,979 

Pada  a = 5% dengan N = 13  diperoleh r tabel = 0,553.  Karena r11 > r tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 

 

 

N

N

SU
SU



2

2

2

ts
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DATA RESPONDEN PENELITIAN 

NO  NAMA 

1 Hisyam Abd. Rohman 

2 Ahmad Tohir 

3 Rosi 

4 Marsiyah 

5 Karyoto 

6 Sri Susilowati 

7 Rofiq 

8 Hendro 

9 Gemi Iswati 

10 Yanti 

11 Sholihin 

12 Ulfa 

13 Etik 

14 Ifah 

15 Ria Venosa 

16 Taqul 

17 Nurul 

18 Riska 

19 Fatimah 

20 Ruri 

21 Iyah 

22 Suneki 

23 Rohmat 

24 Malihatun 

25 Asia 
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TABULASI INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA 

READY TO WEAR  PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

    Kebutuhan Alat dan Mesin Produksi Busana 
% 

Skor 
Kriteria 

NO 
Nama 

Responden 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 R1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 90.0% T 

2 R2 2 4 3 4 4 1 4 4 4 2 80.0% CT 

3 R3 1 3 3 4 4 3 4 4 3 1 75.0% CT 

4 R4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 72.5% CT 

5 R5 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 85.0% T 

6 R6 3 2 2 4 1 1 3 4 2 3 62.5% TT 

7 R7 1 4 3 4 1 2 2 4 3 2 65.0% CT 

8 R8 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 67.5% CT 

9 R9 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 75.0% CT 

10 R10 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 75.0% CT 

11 R11 3 4 3 4 1 1 4 4 4 1 72.5% CT 

12 R12 2 2 2 4 4 3 4 4 2 2 72.5% CT 

13 R13 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 77.5% CT 

14 R14 1 4 2 2 3 3 4 4 3 2 70.0% CT 

15 R15 1 3 3 2 3 1 3 4 3 2 62.5% TT 

16 R16 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 80.0% CT 

17 R17 1 4 1 2 3 2 3 4 3 2 62.5% TT 

18 R18 3 4 3 4 3 2 2 4 2 1 70.0% CT 

19 R19 2 3 3 4 3 1 3 4 3 3 72.5% CT 

20 R20 3 1 3 4 4 1 4 3 3 3 72.5% CT 

21 R21 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 75.0% CT 

22 R22 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 75.0% CT 

23 R23 1 4 3 3 2 3 3 3 2 1 62.5% TT 

24 R24 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 62.5% TT 

25 R25 2 4 2 3 2 3 3 3 3 1 65.0% CT 

Skor empiris 720 

72.0% CT 
Skor Ideal 1000 

Persentase skor 72.00% 

Kriteria CT 

TABEL DISTRIBUSI PRESENTASE 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi  2 8% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 18 72% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 5 20% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 90.0% 

Terendah 62.5% 

Rata-rata 72.0% 

Kriteria CT 
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TABULASI INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA 

READY TO WEAR  PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

Kebutuhan Ruang Produksi Produksi 
% 

Skor 
Kriteria 

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 89.3% T 

2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 82.1% T 

3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 82.1% T 

3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 75.0% CT 

2 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4 76.8% CT 

2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 75.0% CT 

3 2 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4 76.8% CT 

3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 4 62.5% TT 

1 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 73.2% CT 

2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 78.6% CT 

1 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 4 62.5% TT 

4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 80.4% CT 

2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 75.0% CT 

3 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 4 1 4 58.9% TT 

3 2 2 4 2 2 3 1 4 2 3 3 3 4 67.9% CT 

2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 82.1% T 

3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 80.4% CT 

3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 76.8% CT 

2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 82.1% T 

3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 78.6% CT 

3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 85.7% T 

3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 76.8% CT 

3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 73.2% CT 

3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 57.1% TT 

3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 69.6% CT 

1,052 

75.1% CT 
1400 

75.14% 

CT 

TABEL DISTRIBUSI PRESENTASE 
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 6 24% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 15 60% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 4 16% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 89.3% 

Terendah 57.1% 

Rata-rata 75.1% 

Kriteria CT 
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TABULASI INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA 

READY TO WEAR  PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

Produksi Bahan Produksi busana 

% Skor Kriteria 
P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 

4 4 4 4 4 4 4 100.0% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 3 4 2 4 4 3 85.7% T 

4 4 4 4 4 3 3 92.9% T 

4 4 4 4 4 2 3 89.3% T 

4 1 3 3 4 4 4 82.1% T 

4 4 4 3 4 4 4 96.4% T 

4 4 4 3 4 4 4 96.4% T 

4 4 4 3 4 4 4 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 4 4 4 100.0% T 

4 4 3 4 4 4 4 96.4% T 

4 4 4 4 4 2 4 92.9% T 

4 4 4 4 4 4 3 96.4% T 

4 4 4 4 3 2 3 85.7% T 

4 4 4 4 4 4 4 100.0% T 

4 4 4 4 4 2 3 89.3% T 

3 3 3 3 3 1 3 67.9% CT 

2 3 3 3 3 1 4 67.9% CT 

3 4 4 3 3 3 3 82.1% T 

642 

91.7% T 
700 

91.71% 

T 

TABEL DISTRIBUSI PRESENTASE 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 23 92% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 2 8% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 0 0% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 100.0% 

Terendah 67.9% 

Rata-rata 91.7% 

Kriteria T 
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TABULASI INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA 

READY TO WEAR  PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

SDM Produksi Busana 
% 

Skor 
Kriteria 

P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 

3 1 4 4 4 3 2 75.0% CT 

2 2 2 4 4 1 2 60.7% TT 

3 1 1 4 3 4 3 67.9% CT 

2 3 4 4 4 1 2 71.4% CT 

1 2 1 4 3 1 3 53.6% TT 

1 2 1 4 4 3 2 60.7% TT 

2 3 1 3 3 1 3 57.1% TT 

3 3 2 3 3 1 3 64.3% CT 

3 3 1 3 4 4 4 78.6% CT 

3 1 1 3 3 3 4 64.3% CT 

3 3 3 2 3 1 2 60.7% TT 

2 2 1 4 4 4 4 75.0% CT 

2 2 1 4 3 3 2 60.7% TT 

2 3 2 3 4 4 2 71.4% CT 

3 2 1 2 4 2 2 57.1% TT 

3 1 1 3 4 4 2 64.3% CT 

3 1 1 2 4 1 2 50.0% TT 

2 2 3 2 3 3 2 60.7% TT 

1 1 2 3 3 4 2 57.1% TT 

2 3 1 4 3 1 3 60.7% TT 

1 1 2 2 3 3 3 53.6% TT 

3 1 2 3 3 1 3 57.1% TT 

1 1 2 2 3 3 3 53.6% TT 

2 4 1 2 3 3 2 60.7% TT 

1 2 1 2 4 2 3 53.6% TT 

434 

62.0% TT 
700 

62.00% 

TT 

TABEL DISTRIBUSI PRESENTASE 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 0 0% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 9 36% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 16 64% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 78.6% 

Terendah 50.0% 

Rata-rata 62.0% 

Kriteria TT 
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TABULASI INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA 

READY TO WEAR  PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

Manajemen Produksi Busana 
% 

Skor 
Kriteria 

P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 

4 4 4 3 4 2 3 4 1 3 4 4 83.3% T 

3 3 3 2 4 2 3 4 1 4 2 4 72.9% CT 

3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 64.6% CT 

2 3 3 3 4 1 3 4 1 2 1 3 62.5% TT 

2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 4 4 58.3% TT 

2 1 3 3 3 2 1 1 4 2 1 4 56.3% TT 

2 1 3 2 2 2 3 4 2 4 4 1 62.5% TT 

2 2 2 2 4 2 2 4 2 3 3 2 62.5% TT 

3 3 3 3 4 2 1 1 1 2 2 4 60.4% TT 

3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 54.2% TT 

3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 4 4 75.0% CT 

3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 43.8% STT 

3 3 3 2 4 3 1 1 4 4 2 4 70.8% CT 

3 4 3 2 4 4 3 4 1 4 4 4 83.3% T 

4 3 3 2 3 2 2 4 1 3 4 3 70.8% CT 

4 3 3 3 4 2 4 2 1 4 2 4 75.0% CT 

3 3 1 3 3 2 3 4 1 2 4 4 68.8% CT 

3 2 1 2 3 1 2 3 4 3 3 3 62.5% TT 

3 3 2 3 3 2 2 4 1 1 4 4 66.7% CT 

3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 58.3% TT 

1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 43.8% STT 

3 3 1 2 2 3 3 4 1 3 2 3 62.5% TT 

2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 45.8% TT 

3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3 4 52.1% TT 

2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 43.8% STT 

749 

62.4% TT 
1200 

62.42% 

TT 

TABEL DISTRIBUSI PRESENTASE 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 2 8% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 8 32% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 12 48% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 3 12% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 83.3% 

Terendah 43.8% 

Rata-rata 62.4% 

Kriteria TT 
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DATA DESKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA READY 

TO WEAR 

SKOR % KRITERIA 

175 87.5% T 

157 78.5% CT 

153 76.5% CT 

145 72.5% CT 

146 73.0% CT 

136 68.0% CT 

138 69.0% CT 

137 68.5% CT 

149 74.5% CT 

145 72.5% CT 

144 72.0% CT 

143 71.5% CT 

151 75.5% CT 

148 74.0% CT 

140 70.0% CT 

160 80.0% CT 

144 72.0% CT 

144 72.0% CT 

150 75.0% CT 

142 71.0% CT 

142 71.0% CT 

144 72.0% CT 

122 61.0% TT 

118 59.0% TT 

124 62.0% TT 

 

TABEL DISTRIBUSI PRESENTASE  

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81.25% < Skor ≤ 100% Terpenuhi 1 4% 

62.5% < Skor≤ 81.25% Cukup Terpenuhi 21 84% 

43.75 % < Skor ≤ 62.5% Tidak Terpenuhi 3 12% 

25% < Skor≤ 43.75% Sangat Tidak Terpenuhi 0 0% 

Jumlah 25 100% 

Tertinggi 87.5% 

Terendah 59.0% 

Rata-rata 71.9% 

Kriteria CT 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Tujuan 

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data yang 

berkaitan dengan analisis kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun ikat Troso Dewi Shinta di Desa Troso Kecamatan pecangaan 

Kabupaten Jepara. 

2. Hal yang didokumentasikan meliputi: 

a. Gambar kebutuhan sarana produksi 

b. Gambar kebutuhan prasarana produksi 

c. Gambar kebutuhan bahan produksi 

d. Gambar kebutuhan SDM  

e. Gambar pengelolaan tenaga kerja  
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KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI  

 

 

 

 

 

 

Variabel 

penelitian  

Sub variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis 

kebutuhan 

produksi 

busana ready 

to wear 

A. Sarana produksi  Sarana Alat 

Produksi Busana  

 

4. Alat dan perlengkapan 

menggambar 

5. Alat dan perlengkapan pola 

6. Alat dan perlengkapan 

memotong 

7. Alat dan perlengkapan 

menjahit 

8. Alat dan perlengkapan 

penyempurnaan  

 

B. Prasarana Produksi Prasarana Gedung 

 

1. Luas ruang kerja 

2. Penutup atap 

3. Dinding 

4. Penutup lantai 

5. Penerangan 

6. Ventilasi 

 

C. Bahan Bahan produksi 

busana 

1. Bahan utama 

2. Bahan penunjang 

D. SDM  Tenaga kerja 

produksi busana  

1. Tenaga kerja menggambar 

2. Tenaga kerja pola 

3. Tenaga kerja memotong 

bahan  

4. Tenaga kerja menjahit 

5. Tenaga kerja 

penyempurnaan 

 E. Pengelolaan Tenaga 

Kerja 

Pengelolaan 

Tenaga kerja  

1. Struktur Organisasi 
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LEMBAR OBSERVASI 

ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA READY TO WEAR PADA 

INDUSTRI TENUN IKAT TROSO DEWI SHINTA DI DESA TROSO 

KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

Nama Observer   : Yunita Faulia Khasanah 

NIM   : 5401411102 

Tanggal Observasi   :  5 dan 6 Januari 2016  

 

 

No  Indikator 

(sub indikator) 

Objek yang 

diamati 

Kondisi Keterangan 

1. Alat dan Mesin Produksi 

Busana 

a. Alat dan mesin  

perlengkapan menggambar 

 

b. Alat dan mesin 

perlengkapan membuat 

pola 

 

c. Alat dan mesin 

perlengkapan memotong 

 

 

d. Alat dan mesin 

perlengkapan menjahit 

 

e. Alat dan mesin 

perlengkapan 

penyempurnaan  

 

 

Alat menggambar 

busana 

 

Alat membuat 

pola 

 

 

Alat pemotong  

 

 

 

- Macam-macam 

mesin jahit 

 

- Alat 

perlengkapan 

jahit 

 

- Alat 

penyempurnaan 

 

 

Cukup 

baik  

 

Kurang 

baik 

 

 

Cukup 

Baik 

  

 

Baik  

 

 

Kurang 

baik 

 

 

Cukup 

baik  

 

 

- Seperangkat alat komputer 1 

 

 

- Pensil 5, penggaris 2, dan gunting 

2 

 

 

- Meja potong 4, gunting kain 5, 

penggaris 5, pita ukur (metlin) 10 

 

 

- Mesin jahit 9, mesin obras 2, 

mesin lubang kancing 2. 

 

- Gunting 10, pita ukur (metlin) 10, 

pinset 3, jarum mesin 1 pack. 

 

 

- Setrika 4,  jarum tangan 3 pack 

2 Ruang Produksi  

a. Luas Ruang Kerja 

 

 

b. Penutup Atap 

 

 

c. Dinding 

 

 

 

d. Penutup Lantai 

 

 

e. Penerangan  

Ruang produksi 

busana 

 

 

Ternit, genting,  

 

 

Kayu, batu bata 

dan beton dan 

warna dinding 

 

Keramik dan 

warna lantai  

 

Lampu  

Kurang 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

- Ruang produksi busana jadi satu 

dengan  luas berukuran  ----- 

 

- Penitip atap terbuat dari ternit 

dengan kondisi sangat layak dan 

tidak bocor. 

 

- Dinding merupakan tembok 

permanen dengan dinding 

berwarna putih tulang. 

- Lantai ruang produksi masih 

baik dengan warna keramik 

adalah putih  

 

- Kondisi lampu menggunakan 
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f. Ventilasi 

 

Lubang angin, 

jendela dan pintu 

 

 

 

Baik  

lampu biasa 20 Watt sebanyak 4 

lampu. 

 

- Terdapat 2 pintu yaitu pintu 

depan/ pintu utama dan pintu 

samping, terdapat 7 jendela dan 

7 lubang angin 

3 Bahan Produksi Busana 

a. Bahan Utama 

 

 

 

 

 

b. Bahan Penunjang  

 

Bahan utama  

 

 

 

 

 

Bahan penunjang 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

- Bahan utama terbuat dari kain 

tenun ikat troso yang diproduksi 

sendiri oleh industri Dewi Shinta 

sehingga bahan tidak pernak 

kekurangan. 

 

- Bahan penunjang terdapat 

fliselis, kain keras, benang jahit, 

benang obras, kancing, retsleting 

dan lain-lain. 

4 SDM Produksi Busana 

a. Tenaga Kerja menggambar 

 

 

b. Tenaga kerja membuat 

pola 

 

c. Tenaga kerja memotong 

bahan 

 

d. Tenaga kerja menjahit 

 

 

e. Tenaga kerja 

penyempurnaan 

 

Tenaga kerja 

menggambar 

 

Tenaga kerja 

membuat pola 

 

Tenaga kerja 

memotong 

 

Tenaga kerja 

menjahit 

 

Tenaga kerja 

penyempurnaan 

 

Kurang 

Baik 

 

Cukup 

baik 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

- Belum ada tenaga kerja 

menggambar, gambar 

mengambil dari internet. 

- Terdapat 1 tenaga kerja 

membuat pola 

 

- Terdapat 5 tenaga kerja 

memotong bahan 

 

- Terdapat 11 tenaga kerja 

menjahit 

 

- Terdapat 7 tenaga kerja 

penyempurnaan  

5 Manajemen Industri  Struktur 

organisasi  

Cukup 

baik  

Terdapat struktur organisasi dan 

sistem pembagian kerja.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

ANALISIS KEBUTUHAN PRODUKSI BUSANA READY TO WEAR PADA 

PADA INDUSTRI TENUN IKAT TROSO DEWI SHINTA DI DESA TROSO 

KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA 

A. Tujuan wawancara  

Untuk mengetahui keadaan di lapangan yaitu untuk mengetahui tentang 

analisis kebutuhan produksi busana ready to wear. 

B. Subyek wawancara 

Beberapa karyawan dan pemilik industri Dewi Shinta 

C. Pertanyaan wawancara 

1. Pemilik industri  

a. Berapa jumlah produksi busana tiap harinya? 

b. Berapakah jumlah produksi kain tenun tiap harinya? 

c. Berapakah jumlah tenaga kerja produksi busana? 

d. Berapakah jumlah produksi perbulan? 

e. Bagaimana proses pemasarannya? 

f. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kain 

tenun ikat Troso? 

g. Bagaimana proses produksi busana ready to wear pada industri 

tenun ikat Troso Dewi Shinta? 

h. Apasajakah kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun? 

i. Bagaimana sistem pembagian kerja pada industri Dewi Shinta? 

2. Karyawan 

a. Berapakah kebutuhan bahan produksi busana tiap harinya? 

b. Berapakah jumlah penjahit pada industri dewi shinta? 

c. Berapa lama waktu yang dibutuhakan untuk memproduksi 

busana?  
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HASIL WAWANCARA 

Dengan bapak H. Hisyam Abdur Rahman (Pemilik Industri Tenun Ikat Dewi 

Shinta) 

Tanggal 6 febuari 2015, jam 11.15 WIB 

Penulis :“Selamat siang, pak?” 

Bpk. Hisyam :“Selamat Siang”. (sambil tersenyum) 

 Penulis :“Maaf pak, saya mau mengganggu waktunya sebentar. saya mau 

bertanya sedikit banyak tentang industri Dewi Shinta” 

Bpk. Hisyam  :“O… ya, gak apa-apa, silahkan”. 

Penulis :“Sudah berapa tahun bapak mendirikan industri Dewi Shinta 

ini?” 

Bpk. Hisyam :“Industri ini berdiri hmmm… sudah lama mbak kurang lebih 

sudah 35 tahun. Industri Dewi SHinta ini berdiri sejak tahun 

1981”. 

Penulis :“Berapa jumlah produksi busana tiap harinya?” 

Bpk. Hisyam :“Jumlah produksi busana tiap harinya tidak tentu mbak 

Tergantung pesanan, kadang 200 kadang 150. Tidak tentu mbak, 

Jika mau ada kiriman bisa sampai 300 potong bajutiap harinya 

mbak tapi jika tidak ada paling sedikit produksi 100 potong baju”. 

Penulis :“Oh… begitu to pak, kalau jumlah produksi kain tenun tiap 

harinya berapa ya pak?” 

Bpk. Hisyam :“Kalau produksi kain tenun sekitar 300an mbak tiap harinya, 

soalnya 1 orang dalam waktu sehari paling banyak dapet 2 potong 

kain tenun, jika ibu rumah tangga yang buat sampingan pekerjaan 

dirumah biasanya hanya nenun 1 potong kain dengan ukuran 

panjang 2 m x lebar 111 m”. 

Penulis :“Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja produksi busana?” 

Bpk. Hisyam :“ Jumlah tenaga kerja sekitar 24 orang mbak, tetapi banyak yang 

dikerjakan dirumah, kalau yang dikerjakan di sini sekitar 15 orang 

paling sedikit   7 sampai 10 orang”. 

Penulis :“Terus kalau jumlah produksi busana perbulannya sekitar berapa 

ya pak?” 

Bpk. Hisyam :“Kalau produksi busana perbulan ya sekitar hampir 3000 potong 

baju mbak. Naik turun si mbak tergantung permintaan resseler, 

kadang cuma sekitar 2000 potong baju. Tapi kalau kain tenun 

banyak mbak permintaan dari konsumen dan reseler bisa nyampe 

4000 potong kain tiap bulannya”. 

Penulis :“Banyak banget yah pak, terus Bagaimana proses 

pemasarannya?” 

Bpk. Hisyam :“Pemasaranya selain di showroom kami juga kirim ke mall-maal 

diseluruh Jawa Tengah diantaranya ada mall Sriratu se-Jawa 

Tengah, kemudian di batik Danar Hadi, Swalayan Saudara dan 
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juga sampe ke pulau jawa, akan tetapi banyak suplyer yang 

membawanya ke luar jawa seperti Papua, Bali, dan lain-lain”. 

Penulis :“Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kain 

tenun ikat Troso?” 

Bpk. Hisyam :“Kalau produksi kain tenun itu proses nya lama mb bisa sampe 3 

bulanan satu kain, cuman kalau menenunya sehari I orang bisa 

dapet 1 sampe 2 kain tenun. Istilahnya menun kan tinggal panen 

nya mbak makanya cepet”.   

Penulis :“Oh… gitu pak, berarti lama juga yah, lalu bagaimana proses 

produksi busana ready to wear pada industri tenun ikat Troso 

Dewi Shinta?” 

Bpk. Hisyam :“Produksi busananya itu dimulai dari menentukan model 

biasanya kita ngambil model dari internet kemudian milih bahan 

yang cocok dengan model tersebut, modelnya tidak banyak kok 

mbak paling sering kita memproduksi busana proa seperti hem, 

safari Cuma motif kain dan jenis bahanya yang beda. Langkah 

selanjutnya membuat pola, kita sudah ada pola ukuran S,M,L 

sehingga tidak sering membuat pola. Kemudian, memotong, 

menjahit lalu finishing”.  

Penulis :“Apasajakah kebutuhan produksi busana ready to wear pada 

industri tenun?” 

Bpk. Hisyam :“Kebutuhan produksi yang paling dominan disini adalah tenaga 

kerja mbak, sebenarnya masih membutuhkan banyak tenaga kerja 

terutama bagian jahit, jadi kita membuka peluang bagi siapa saja 

yang ingin bekerja. Selain itu kebutuhan mesin masih kurang 

soalnya banyak pekerjaan yang dibawa pulang karena dirumah 

punya mesin sendiri”.  

Penulis :“Bagaimana sistem pembagian kerja pada industri Dewi Shinta?” 

Bpk. Hisyam :“Pembagian kerjanya sesuai dengan kemampuan nya mbak 

terkadang sistem ropel hehe,,, yaitu jika dia punya keahlian ganda 

maka beban kerjanya juga ganda. Terkadang jika ada bagian yang 

tidak berangkat maka pekerjaanya akan dipegang oleh orang lain. 

Jadi tidak tentu pembagian kerjanya. Kebanyakan multi talenta. 

Pinter-pinter mbak.”  

Penulis :“Hehe enak ya pak berarti punya keahlian banyak. Ya sudah pak 

kalau begitu. Terima kasih atas informasi dan waktunya.” 

Jepara,    

Pemilik Industri Dewi Shinta 

 

 

  H. Hisyam Abdurrahman  
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HASIL WAWANCARA 

Dengan Bapak Santoso selaku kepala produksi industri Dewi Shinta  

Tanggal 6 febuari 2015, jam 16.15 WIB 

Penulis :“Selamat sore, Pak?” 

Bpk. Santoso :“Sore mbak”.  

Penulis :“Maaf pak, saya mau mengganggu waktutunya sebentar. saya 

mau bertanya sedikit banyak tentang proses produksi busana. 

Bpk. Santoso :“Iya mbak silahkan, kalau saya bisa jawab nanti saya jawab 

kalau saya tidak bisa jawab ya saya usahakan jawab sebisanya. 

(sambil tersenyum) 

Penulis :“Berapakah kebutuhan bahan produksi busana tiap harinya?” 

Bpk. Santoso :“Tergantung mbak, jika ordernya banyak banyak maka 

membutuhkan kain banyak. Tapi biasanya sekitar 100 potong 

berarti 200 meter.” 

Penulis :“Sedangkan jumlah penjahit pada industri dewi shinta ada berapa 

ya pak?” 

Bpk. Santoso :“Kalau jumlah penjahit yang disini sedikit mbak soalnya 

kebanyakan pada dijahit dirumah, yang disini ya sekitar 8 orang, 

itupun kadang banyak yang tidak berangkat”. 

Penulis :“Oh.. begitu to pak, lalu total penjahitnya ada berapa pak? 

Bpk. Santoso :“Yah totalnya kurang lebih sekitar 15 orang mb”  

Penulis :“Berapa lama waktu yang dibutuhakan untuk memproduksi 

busana?” 

Bpk. Santoso :“Berapa yah mbak? Pokoknya sehari jahit baju kurang lebih bisa 

8 sampe 10 an mbak tergantung jenis modelnya. Yang kira-kira 1 

baju 1 sampe 1,5 jam”.  

Penulis :“Oh… begitu ya pak. Ya sudah pak kalau begitu. Terima kasih 

banyak atas informasi dan waktunya”.  

Bpk. Santoso :“O… iya sama-sama mbak”. 

 

 

 

Jepara,    

Pemilik Industri Dewi Shinta 

 

 

  Santoso    
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

  
Gambar Mesin Jahit dan Mesin Obras 

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 

 

   
Gambar Mesin Jahit dan Setrika  

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 

 
Gambar Paspop, Mesin Lubang Kancing dan Peralatan Menjahit 

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 
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Gambar Bahan Pelengkap dan Bahan Utama diantaranya Kain Troso, 

Benang, dan Kain Pelapis 

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 

 

 
Gambar Ruang Produksi Busana Industri Dewi Shinta 

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 
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Gambar karyawan saat memotong bahan  

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 

 

  
Gambar karyawan saat menjahit busana  

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 
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Gambar karyawan saat finishing busana 

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 

 

 
Gambar label industri Dewi Shinta  

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 
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Gambar karyawan saat mengerjakan angket penelitian  

(Dokumentasi Yunita Faulia,  2016) 
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Gambar Struktir Organisasi Industr Dewi Shinta 

(Dokumentasi Yunita Faulia,2016) 

 
Gambar peneliti dengan pemilik industri tenun Ikat Dewi Shinta 

(Dokumentasi Yunita Faulia,  2016) 

  
Gambar Display Ruang Workshop Industri Dewi Shinta 

(Dokumentasi Yunita Faulia,2016) 
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 Gambar industri Tenun Ikat Troso Dewi Shinta 

(Dokumentasi Yunita Faulia, 2016) 


