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ABSTRAK 

 

Jannati, Herfanda Nudiya. 2019, “Kualitas Kerudung Bordir Motif Grombyang 

di Kabupaten Pemalang”. Dra. Widowati, M.Pd. PKK Konsentrasi Tata Busana, 

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. 

Kata kunci : Kualitas, Motif Grombyang, Kerudung Bordir. 

Kabupaten Pemalang memiliki motif  batik khas yang dikenal sebagai motif 

batik Pemalangan salah satunya yaitu motif batik Grombyang. Batik ini mudah 

dikenali dengan desain ada orang memikul angkringan dengan kekayaan alam 

sekitar berupa pohon kelapa. Tahun 2009 batik Grombyang Pemalang sempat 

populer karena digunakan sebagai seragam para karyawan di dinas-dinas 

kabupaten Pemalang namun meredup semenjak peraturan tentang seragam 

berubah. Untuk mempopulerkan kembali motif Grombyang Pemalang penulis 

menuangkan motif Grombyang ke dalam sebuah bordir pada kerudung. Tujuan 

penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kualitas kerudung bordir motif 

Grombyang Pemalang.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis 

data statistik deskriptif presentase. Dimana sebelum menentukan kriteria hasil 

penelitian perlu dihitung rentang kelas interval terlebih dahulu untuk dijadikan 

pedoman. Indikator penelitian ini yaitu desain, komposisi warna, 

penyelesaian/finishing, kualitas benang dan hasil bordir sesuai dengan teknik 

membrodir. Populasi penelitian ini adalah 15 karyawati DInas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data menggunakan angket.  

Hasil  analisis deskriptif persentase untuk masing-masing indikator yaitu 

desain sebesar 27,67%, komposisi warna sebesar 26,67%, penyelesaian/finishing 

sebesar 18,67%, kualitas yaitu 9,00% dan hasil bordir sesuai dengan standar 

teknik membordir dengan persentase sebesar 7,67%. Sementara itu jumlah 

keseluruhan adalah 89,67%. Saran penelitian ini yaitu indikator hasil bordir sesuai 

dengan teknik membordir yaitu sub indikator penuangan teknik bordir (dalam 

penelitian ini menggunakan stik uter teratur, stik garuk/penuh/blok dan stik 

tutupan) memiliki persentase terendah dibandingkan indikator lainnya. Untuk 

penelitian selanjutnya perlu diperhatikan lagi dalam menuangkan stik bordir pada 

motif bordir. 
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ABSTRACT 

 

Jannati, Herfanda Nudiya. 2019, "The quality of the Grombyang Ornamental 

Embroidery Veil in Pemalang ". Dra. Widowati, M.Pd. PKK Concentration on 

Dressmaking, Department of Family Welfare Education, Faculty of Engineering, 

Semarang State University. 

Keywords : Quality, Veil Embroidery, Grombyang Ornamental. 

Pemalang Regency has a unique batik motif known as Pemalangan batik 

ornament, one of which is the Grombyang batik motif. This batik is easily 

recognizable by the design there are people carrying angkringan with natural 

wealth around the form of coconut trees. In 2009 the Grombyang Pemalang batik 

was popular because it was used as a uniform for employees in the Pemalang 

offices, but has faded since the regulations on uniforms have changed. To 

popularize the Grombyang Pemalang ornament, the writer pours the Grombyang 

ornament into an embroidery on the veil. The purpose of this study is to find out 

how the quality of the Grombyang Pemalang embroidery ornament. 

This study uses quantitative research methods with descriptive statistical 

data analysis of percentages. Where before determining the criteria for the results 

of the study it is necessary to calculate the range of class intervals in advance to 

be used as a guideline. The indicators of this study are design, color composition, 

finishing, yarn quality and embroidery results in accordance with the 

manufacturing technique. The population of this study was 15 female workers at 

Pemalang Labor Office. The data collection method uses a questionnaire 

The results of descriptive analysis of the percentages for each indicator 

are the design of 27.67%, the color composition of 26.67%, the finishing of 

18.67%, the quality of 9.00% and the embroidery results according to the 

standard of embroidery technique with a percentage by 7.67%. Meanwhile the 

overall number is 89.67%. The suggestion of this research is that the embroidery 

result indicator is in accordance with embroidery technique, namely the 

embroidery technique pouring sub indicator (in this study using regular uterine 

sticks, scratching / full / block sticks and cover sticks) has the lowest percentage 

compared to other indicators. For further research, it should be noted again in 

pouring embroidery sticks on embroidery motifs. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak warisan kebudayaan salah satunya adalah motif 

batik. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik khas. Kota 

Pekalongan memiliki motif batik khas yaitu motif Jlamprang, Kota Cirebon 

terkenal dengan motif mega mendung, Kota Magetan dengan motif Sidomukti, 

Kota Rembang dengan batik Lasem, Tasikmalaya dengan batik Priyangan dan 

sebagainya.  

Kabupaten Pemalang yang terletak di bagian Utara Pulau Jawa juga 

memiliki motif  batik khas yang dikenal sebagai motif batik Pemalangan. Ada 

beberapa motif batik khas Pemalang yang sudah lama berkembang yaitu Motif 

Rama Cantel, Motif Sidamukti, Motif Cempakamulya, Motif Dlorong Limaran, 

Motif Kawung, Motif Gemek Setekem, Motif Kepedak, Motif Sawat Rante, dan 

Motif Parang Curiga. 

Sekitar tahun 2009 motif batik Pemalangan khususnya motif batik 

Grombyang sempat digunakan sebagai seragam kantor oleh para karyawan/PNS 

di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Setiap hari Senin dan Selasa 

mereka berseragam warna khaki, hari Rabu dan Kamis mengenakan seragam 

bermotif batik Pemalangan dan hari jumat memakai baju olahraga. Hal ini 

membuat motif batik Pemalangan menjadi terkenal.  Tetapi semenjak Bapak Ir. 

Joko Widodo menjabat sebagai presiden, seragam untuk para karyawan dan PNS 

di dinas-dinas Kabupaten Pemalang  berubah. Setiap hari Senin mengenakan 

seragam warna khaki, hari Selasa dan Rabu mengenakan kemeja putih dan 

celana/rok hitam, hari Kamis mengenakan lurik sesuai instruksi Gubernur Jawa 

Tengah dan hari Jumat mengenakan pakaian olahraga atau batik bagi yang akan 

mengikuti acara resmi/rapat dinas. Sejak jadwal seragam mengalami perubahan 

batik Pemalangan sudah tidak digunakan lagi, hal ini mengakibatkan motif batik 

Pemalangan menjadi tidak sepopuler pada saat para karyawan/PNS diwajibkan 

menggunakannya sebagai seragam. Dengan demikian perlu adanya upaya yang 

dilakukan agar batik Pemalangan bisa terkenal lagi.  
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Dalam perkembangannya, industri batik Pemalang mulai lebih dikenal 

dengan adanya motif batik yang unik  dan menarik yakni batik Grombyang. Motif 

batik Grombyang Pemalang merupakan motif yang ditemukan oleh salah seorang 

perajin batik yang memiliki industri batik Arta Kencana yang terletak di Griya 

Taman Asri Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Batik ini mudah dikenali 

dengan desain ada orang memikul angkringan dengan kekayaan alam sekitar 

berupa pohon kelapa. Juga terdapat motif penjual berpeci yang duduk di kursi 

kecil di dekat angkringan masakan Grombyang. Motif batik Grombyang memiliki 

beberapa versi, ada juga yang tidak terdapat motif penjual berpeci tetapi hanya 

ada motif angkringannya saja sebagai ciri khas.  

Upaya pelestarian motif batik pernah dilakukan oleh Zelda Aviana Nur Mei 

Dina, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kajian Estetik dan Simbolik Serta 

Pelestarian Batik Indramayu Jawa Barat (Studi Kasus Pada Galeri Batik 

Indramayu Jawa Barat)”. Salah satu hasil penelitian ini yaitu faktor penghambat 

pelestarian batik Indramayu, yang meliputi pendapatan rendah, minimnya 

generasi penerus, kurangnya keterampilan membatik pada generasi penerus, 

pelatihan oleh pemerintah untuk perajin batik tidak merata dan masuknya batik 

pada dunia industri. Saran dari peneliti adalah perajin diharapkan lebih aktif 

mengikuti pelatihan dan memberi pengarahan pada generasi muda agar pelestarian 

batik Indramayu tetap bertahan, pengusaha batik diharapkan lebih aktif 

mempromosikan batik Indramayu baik melalui pameran maupun media 

elektronik, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan perajin kecil untuk 

meningkatkan kualitas dalam membatik dengan mengadakan pelatihan membatik 

untuk generasi muda.  

Berdasarkan pengamatan itulah, pada penelitian ini peneliti ingin membuat 

sebuah hiasan busana berupa bordir yang menggunakan motif Grombyang 

Pemalang pada sebuah kerudung yang nantinya diharapkan bisa dikenakan oleh 

Karyawati di dinas-dinas Kabupaten Pemalang yang mengenakan kerudung dan 

akhirnya menaikkan nama motif Grombyang lagi seperti sedia kala. Peneliti ingin 

meneliti tentang kualitas kerudung bordir motif Grombyang dengan judul 

“Kualitas Kerudung Bordir Motif Grombyang di Kabupaten Pemalang.” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahannya yaitu: 

1. Pada tahun 2009 batik Pemalangan hanya digunakan sebagai seragam untuk 

para karyawan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.  

2. Motif batik Pemalangan tidak digunakan lagi sebagai seragam karyawan dan 

PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang semenjak bapak Ir. Joko 

Widodo menjabat sebagai presiden. 

3. Tengelamnya motif batik Grombyang Pemalang yang telah menjadi salah 

satu ikon Kabupaten Pemalang.  

4. Mempopulerkan kembali motif Grombyang Pemalang dalam bentuk motif 

bordir pada kerudung.  

1.3.   Pembatasan Masalah  

Guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, 

sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan 

yang dilakukan menjadi terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Produk yang dibuat adalah kerudung berbahan voal berwarna merah tua, 

mocca dan milo dengan hiasan bordir motif Grombyang Pemalang dengan 

warna benang yang disesuaikan dengan warna kedurung. 

2. Motif bordir yang digunakan adalah salah satu ikon Kabupaten Pemalang 

yaitu motif Grombyang Pemalang.  

3. Stik bordir yang digunakan adalah stik seret, stik tutupan, dan stik uter 

beraturan.  

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian di atas maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu “Bagaimana kualitas kerudung bordir motif 

Grombyang Pemalang”. 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu mengetahui 

bagaimana kualitas kerudung bordir motif Grombyang Pemalang. 

1.6. Manfaat Penulisan 

Beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
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1.6.1. Manfaat Teoritis 

1. Menambah referensi macam-macam motif bordir 

2. Menambah referensi inovasi pada motif bordir 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis mempunyai manfaat tersendiri yaitu dapat menambah 

pengalamam dan wawasan dalam membuat bordir motif Grombyang 

Pemalang. 

2. Bagi masyarakat, konsumen seni kerajinan bordir, diharapkan dapat 

diapresiasi dengan baik, menjadi pilihan dalam  memenuhi kebutuhan akan 

barang seni kriya yang bersifat fungsional. 

3. Bagi prodi PKK konsentrasi Tata Busana, Jurusan, Fakultas dan Universitas, 

diharapkan dapat bermanfaat dan memberi sumbangsih dalam bidang ilmu 

kerajinan bordir, serta diharapkan dapat menjadi pemacu semngat aktivitas 

akademika yang bersangkutan agar dapat berkarya lebih kreatif, inovatif, 

kompetitif dan tentunya lebih baik lagi dari yang sudah ada sebelumnya.  

4. Bagi negara semoga dapat menambah dan memperkaya inovasi ragam hias 

bordir tanah air menjadi acuan yang lebih baik lagi bagi generasi penerus 

yang bergerak d bidang seni khususnya tekstil. 

1.7.  Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran pada pembaca 

guna mempermudah dalam memahami isi skripsi. Struktur skripsi terdiri atas 

beberapa bagian. Secara garis besar struktur tersebut dibagi menjadi tiga bagian 

utama yaitu 1) Bagian awal (prawacana), 2) Bagian pokok (nas), 3) Bagian akhir 

(koda). 

1. Bagian awal (prawacana) 

Bagian awal skripsi berisi : sampul, lembar berlogo, judul,  pengesahan 

kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel, daftar lampiran, daftar bagan, datar singkatan dan tanda 

teknis.  

2. Bagian pokok (unsur nas) 

Bagian pokok terdiri atas 5 bab beserta sub bab dan anak sub bab. Kelima bab 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab I   PENDAHULUAN 
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Menguraikan Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

Menyajikan penelitian terdahulu, materi-materi yang mendukung dan 

melandasi penelitian, serta kerangka berfikir. Dilandasi teori yang berisi 

tentang kualitas bordir, teknik bordir, merancang dan menerapkan motif, 

serta motif dasar desain bordir. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang cara yang akan ditempuh dalam pelaksanaan 

penelitian, penentuan populasi, sampel penelitian, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, isnrumen penelitian, validitas dan reliabilitas. 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan data penelitian serta pembahasan merujuk kepada teori 

atau kajian pustaka yang relevan sehingga mempunyai arti. 

Bab V SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dari buku serta kepustakaan lain 

yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi serta lampiran-lampiran yang berisi 

kelengkapan data dan sebagainya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian yang disusun Zelda Aviana Nur Mei Dina, Jurusan Seni Rupa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Kajian 

Estetik dan Simbolik Serta Pelestarian Batik Indramayu Jawa Barat (Studi Kasus 

Pada Galeri Batik Indramayu Jawa Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari makna simbolik batik Indramayu serta mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung pelestarian batik Indramayu. Hasil penelitian ini yaitu 

faktor penghambar pelestarian batik Indramayu meliputi pendapatan rendah, 

minimnya generasi penerus, kurangnya keterampilan membatk pada generasi 

penerus, pelatihan oleh pemerintah untuk perajin batik tidak merata dan masuknya 

batik pada dunia industri. Saran dari peneliti adalah perajin diharapkan lebih aktif 

mengikuti pelatihan dan memberi pengarahan pada generasi muda agar pelestarian 

batik Indramayu tetap bertahan, pengusaha batik diharapkan lebih aktif 

mempromosikan batik Indramayu baik melalui pameran maupun media 

elektronik, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan perajin kecil untuk 

meningkatkan kualitas dalam membatik dengan mengadakan pelatihan membatik 

untuk generasi muda.  

Penelitian yang dilakukan oleh Murni Ambarwati Putri (2012) dengan judul 

“Hasil Bordir Antara yang Menggunakan Mesin Jahit Umum dengan Mesin Jahit 

Bordir pada Kain Katun Paris.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan kualitas hasil bordir antara yang menggunakan mesin jahit  

umum  dengan mesin bordir dan mengetahui manakah yang lebih baik proses 

pengerjaannya diantara kedua mesin yang berbeda itu. Simpulan yang dapat di 

temukan yaitu bahwa ada perbedaan kualitas hasil bordir antara yang 

menggunakan mesin jahit umum dengan mesin bordir, dan proses membordir 

menggunakan mesin bordirlah yang lebih baik dibandingkan dengan mesin jahit 

umum. Kualitas hasil bordir yang dibordir menggunakan mesin jahit umum jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan mesin bordir. 



7 
 

 
 

Jurnal yang ditulis oleh Yuda Mariana (2017) yang berjudul Pembuatan 

Hiasan Tas dengan Teknik Bordir Aplikasi Seruni Tiga Dimensi Dari Kain 

Chiffon, Organdi dan Satin”. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan produk 

bordir yang signifikan aplikasi seruni tiga dimensi antara kain chiffon, organdi dan 

satin ditinjau dari aspek kestabilan, ketebalan dan keindangan, dengan taraf 

signifikan sebesar p<0,05, dan hasil jadi bordir aplikasi seruni tiga dimensi yang 

dibuat dari kain satin lebih baik dari pada kain organdi dan chiffon jika dilihat dari 

tingkat kestabilan, ketebalan dan keindahan. 

Jurnal Pendidikan dan Kajian seni yang ditulis oleh Aini Lotta dan Wan 

Ridwan Husen (2018) yang berjudul “Variasi Bentuk dan Makna Motif Bordir di 

Sentra Bordir Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada dua jenis proses pembuatan bordir yaitu melalui bordir 

manual untuk produksi terbatas dan melalui bordir komputer untuk produksi 

masal. Bordir Tasikmalaya didominasi oleh motif naturalis. Bordir Tasikmalaya 

dibuat untuk memenuhi pesanan dari konsumen dan bersifat komersil, hal ini 

mengakibatkan tidak ada makna khusus dan simbolik dalam motif bordir 

Tasikmalaya.  

Jurnal yang ditulis oleh Muh. Fakhrihun Na’am (2015) yang berjudul 

“Ornaments in Mantingan Mosque and Tomb: Analysis of Form, Function, and 

Symbolic Meaning”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) peran Ratu 

Kalinyamat terhadap penciptaan ornamen kompleks di Masjid dan Makam 

Mantingan adalah sebagai pemrakarsa atau penyusun oleh pelaksana adalah Tjie 

Wie Gwan (Patih Sungging Badardawung) dan atas saran Sunan Kalijaga. 2) 

Ornamen di kompleks Masjid Mantingan dan Makam memiliki bentuk yang 

bervariasi seperti bentuk melingkar (mendalion) dengan pola makhluk hidup 

(organik) atau geometris, persegi panjang, heksagonal dengan kawat gigi keriting, 

juga bentuk kelelawar mirip dengan huruf "W". Setiap ornamen memiliki fungsi 

estetika, sosial, dan simbolik terkait dengan filosofi kehidupan. Dibesarkan oleh 

makna ornamen simbolis termasuk makna yang religius, filosofis, dan mistisisme 

(tasawuf), 3) Akulturasi ornamen terjadi setelah munculnya Islam ke Jawa pada 

awal XV-XVIII. Larangan penggambaran makhluk hidup mulai berlaku karena ini 

menghubungkan rekan dengan Tuhan. Larangan ini tidak serta merta 
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menghilangkan pengaruh agama lain seperti Hindu, Budha, dan Cina, sehingga 

membawa akulturasi yang sudah ada dengan doktrin baru. Studi ini 

merekomendasikan perlunya penilaian ornamen tradisional menggunakan metode 

yang tepat. Karenanya perlu dikembangkan metodologi yang tepat dalam 

menganalisis jenis produk budaya ornamen tradisional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Husna (2016) yang berjudul “Studi 

Tentang Bentuk Motif, Teknik, Pengerjaan dan Kombinasi Warna Bordir pada 

Usaha Bordir Hj, Rosma Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam”. Hasil 

penelitian yaitu bentuk motif bordir yang terdapat pada usaha kerajinan bordir Hj. 

Rosma adalah bentuk motif naturalis yakni motif tumbuhan dan hewan. Motif 

geometris seperti motif segiempat dan lingkaran. Teknik bordir yang digunakan 

ada dua teknik yaitu bordir suji cair dan kerancang. Kombinasi warna 

menggunakan kombinasi warna Analogus, Monocromatic dan Complementer.  

2.2. Landasan Teoritis 

2.2.1. Pengertian Kualitas 

Kualitas merupakan istilah yang cakupannya sangat luas. Kualitas menurut 

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

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

Indonesia, 2008 : 763).  

Menurut Goetsch dan Davis kualitas dapat diartikan sebagai kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Berdasarkan definisi ini, 

kualitas adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan 

kepada konsumen dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen.  

Tjiptono dan Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas merupakan sebuah 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  

Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran untuk 

menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang 

dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki 

kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan.  
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 

unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat memengaruhi kinerja 

dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil 

akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas menusia, kualitas proses 

dan kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang 

berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas.   

2.2.2. Kualitas Produk 

Mutu atau kualitas menurut ISO 9000:2000 adalah derajat/tingkat 

karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau 

keinginan.  

Kualitas (mutu produk) berkaitan dengan enaknya barang tersebut 

digunakan. Artinya, bila suatu barang secara layak dan baik digunakan berarti 

barang tersebut bermutu baik (Prawirosentono, 2002 : 5) 

2.2.3. Dimensi Ukuran Kualitas 

Dimensi menurut beberapa ahli, diantaranya : 

1. Joseph S Martinic, dimensi ukuran kualitas ditinjau dari sudut pandang 

konsumen yaitu sebagai berikut : 

a. Dimensi Prestasi (Performance) yaitu: kualitas menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya dari daya guna produk atau kemampuan jasa/pelayanan 

memuaskan konsumen. 

b. Dimensi Jenis dan batas perbedaan fitur (Range and type of features) yaitu 

jenis dan tingkat kemampuan ekstra atau keistimewaan produk/pelayanan 

yang  dapat  dinikmati  oleh  konsumen.  Konsumen  selain  tertarik  pada 

fungsi utama produk seringkali tertarik pada kemampuan, bentuk, wajah atau 

keistimewaan suatu produk/pelayanan. Kemampuan, bentuk, wajah atau 

keistimewaan tersebut dinamakan fitur. 

c. Dimensi   Reliabilitas   dan   daya   tahan   (Reliability   and   durability). 

Reliabilitas yaitu kehandalan produk/jasa untuk digunakan atau dinikmati 

oleh konsumen sesuai dengan yang dijanjikan dalam spesifikasi kualitasnya. 

Daya tahan yaitu lamanya suatu produk/jasa untuk dapat digunakan atau 

dinikmati sebagaimana mestinya sesuai spesifikasi kualitasnya. 
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d. Dimensi   Pelayanan,   perbaikan   dan   perawatan   (Maintainability   and 

serviceability) yaitu kemudahan perbaikan, kemudahan pengoperasian 

produk, ketersediaan suku cadang, ketersediaan pusat pelayanan (Service 

Center). 

e. Dimensi sifat – sifat sensoris (Sensory Characteristics) yaitu penampilan, 

corak, rasa, daya tarik, bau, selera, warna dan beberapa faktor lainnya yang 

dapat diberikan oleh produk/pelayanan. 

f. Dimensi Citra dan profil moral (Ethical profile and image) yaitu citra dan 

profil  moral  produsen  produk/pelayanan  di  mata  konsumen  (Suryatna, 

2015 : 96) 

2. Prawirosentono (2004 : 16) mengemukakan beberapa faktor penentu mutu 

produk yang dapat memajukan proses produksi, yaitu : 

a. Bentuk rancangan produk. Suatu perusahaan untuk dapat bertahan di dunia 

persaingan bisnis memerlukan ide-ide baru. Salah satu ide-ide baru tersebut 

adalah mengenai rancangan produk atau desain karena desain juga akan 

menentukan suatu produk, dapat dikatakan berkualitas dan kemudian akan 

memajukan proses produksi. 

b. Bahan baku. Kualitas suatu produk juga ditentukan oleh bahan bakunya. Jika 

bahan baku baik, maka produk yang dihasilkan juga akan baik. 

c. Teknologi atau cara pembuatan produk. Bahan baku baik juga diikuti oleh 

teknologi yang baik pula, karena kualitas suatu produk tidak dapat seimbang 

jika salah satu tidak terpenuhi. 

d. Pemasaran. Pemasaran akan menentukan bahwa suatu produk itu dapat 

diterima baik oleh masyarakat atau tidak, maka hal ini juga penting untuk 

kelangsungan proses produksi. 

e. Kepuasan konsumen. Pemasaran kemudian berorientasi kepada konsumen. 

Konsumen diusahakan merasa puas oleh suatu produk, karena konsumen 

yang puas akan membawa dampak positif kepada produsen juga bagi 

konsumen sendiri 

3. Kotler dan Keller (2009 : 8) mengatakan terdapat Sembilan faktor dimensi 

yang dapat diukur kualitas produk, antara lain : 

a. Bentuk/Form. 
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b. Fitur/Fiture. 

c. Kualitas kinerja/Performance quality 

d. Kesan kualitas/Perceived quality. 

e. Ketahanan/Durability. 

f. Keandalan/Durabiliy. 

g. Kemudahan perbaikan/Repairability. 

h. Gaya/Style 

i. Desain/Design. 

4. Fandy Tjiptono (2010 : 35), atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. Atribut produk menurut Kotler dan Amstring (2009) 

terdiri atas : 

a. Atribut produk tidak berwujud menggambarkan karakteristik subjektif dari 

suatu produk berdasarkan persepsi konsumen yang dapat diklasifikasikan 

menjadi : 

a) Kualitas 

b) Layanan pendukung 

b. Atribut produk berwujud. Atribut produk berwujud menggambarkan ciri-ciri 

fisik dari suatu produk, antara lain : 

a) Fitur 

b) Gaya 

c) Desain 

d) Merek 

e) Kemasan 

f) Label 
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2.2.4. Pengertian Kualitas Bordir 

1. Kualitas bordir menurut Hery Suhersono 

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

ditentukan oleh : 

1. Peralatan  

Alat yang digunakan memengaruhi hasil kualitas dari bordiran tersebut. 

Untuk menghasilkan karya bordir yang berkualitas dibutuhkan alat yang sesuai 

dengan standar kualitas. 

4. Sumber daya Manusia yang Profesional  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang penting dalam 

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

Hal itu dikarenakan SDM memiliki rasa untuk dapat menyesuaikan dengan selera 

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

Untuk mendukungnya diperlukan tenaga yang professional dan ahli dibidangnya 

yang saling mendukung seperti seorang desainer bordir dan pembordir. Desainer 

bordir dan pembordir yang professional, kreatif, dan inovatif dibutuhkan untuk 

menghasilkan seni bordir yang berkualitas serta selalu disesuaikan dengan  

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

banyak pengusaha bordir yang memaksakan pembordirnya  bekerja  rangkap 

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

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

Pembordir jarang menguasai ilmu desain secara mendalam. Begitu pun 

desainer bordir yang merangkap sebagai pembordir akan  terganggu  imajinasi  

dan  waktunya bila mengerjakan pekerjaan lain. Apalagi jika yang dikerjakan 

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

kuantitas. Tentu saja besar atau kecil gangguan ini akan berpengaruh negatif  bagi  

karya bordir yang dihasilkan. 

Menurut Hery Suhersono (2011 : 60), untuk menghasilkan bordiran yang 

berkualitas, seorang pembordir harus mengetahui dan menguasai beberapa hal 

berikut : 

1. Kerapatan setikan 

Jika menggunakan mesin jahit, panjang pendek setikan diatur dengan 

gerakan tangan, sedangkan pada mesin bordir panjang pendek setikan diatur  
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dengan  gerakan kaki. Setikan yang baik adalah setikan yang rapi, rapat, tidak 

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

saling bertumpuk dapat dihasilkan apabila gerakan antara  kaki dan tangan 

seirama,  hal  itu akan menghasilkan hiasan bordir yang bagus. 

2. Susunan benang dan loncatan benang motif 

Susunan benang akan mempengaruhi hasil bordiran, sehingga  tegangan  

benang atas harus lebih kendor sedikit daripada tegangan benang bawah.  Dalam  

membordir perlu diperhatikan bentuk motifnya karena akan mempengaruhi arah 

loncatan benangnya. Loncatan benang yang arahnya sesuai dengan bentuk motif 

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

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

mengerjakannya perlu diperhatikan bagian-bagian mana yang harus dikerjakan 

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

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

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

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

5. Penempatan dan penuangan teknik-teknik bordir 

Seorang pembordir harus dapat menyesuaikan dengan bahan yang akan 

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

dilekatkan kain vaselin dulu atau di bawah kain diberi kertas atau bahan yang 

tidak licin baru dibordir. Untuk membordir di atas kain jala dan beludru harus 

terlebih dahulu membuat gambar di atas kertas tembus terang, kemudian kertas 

tersebut dijahit diatas bahan secara perlahan-lahan untuk memudahkan kain saat 

dibordir. 

6. Terampil dalam mengkombinasikan warna 

Pengetahuan komposisi warna juga menentukan hasil karya sebuah hiasan 

bordir. Sebaiknya seorang pembordir mempunyai contoh hasil karya-karya 

sebelumnya dengan memperhatikan warna bahan dan warna benangnya, hal 

tersebut bertujuan agar dapat dijadikan sebagai media pembanding. 

Pembordir juga sebaiknya dapat mengkombinasikan warna, bahan dan 

benang dengan serasi. Pada dasarnya semua bahan atau kain dapat dibordir baik 
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yang polos maupun yang bermotif, tetapi konsumen lebih banyak menggunakan 

bahan yang polos. 

7. Teknik Pengerjaan yang Profesional  

Teknik pengerjaan yang professional akan menghasilkan hasil  bordir  yang 

berkualitas. Teknik pengerjaan bordir yang berkualitas tersebut harus sesuai 

dengan kualifikasi sebagai berikut : 

a. Hasil bordir yang diperoleh sesuai dengan standar teknik membordir. 

Artinya hasil bordir harus sesuai dalam penempatan dan penuangan teknik-

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

diatas kain (medium) yang dibordir. 

b. Desain yang up to date 

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

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

memperkenalkan sesuatu yang baru pada konsumen dan disesuaikan dengan 

kemajuan mode. 

c. Desain harus dinamis 

Secara keseluruhan desain motif bordir yang dibuat harus dinamis. Dinamis 

yang dimaksud adalah seimbang dalam memadukan dan menyeserasikan warna 

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

menambah nilai dan kualitas hasil bordir itu sendiri. 

d. Tusuk bordir tidak bertumpuk 

Tusuk bordir yang bagus hasilnya tidak saling bertumpuk sehingga tidak 

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

serta loncatan arah benang sesuai dengan bentuk desain motif bordir. 

e. Tusuk bordir tidak berkerut 

Untuk hasil bordir yang bagus, tusukan benangnya tidak menghasilkan 

kerutan ataupun gelembung pada tepi bordiran/garis bordir. 

f. Ketepatan waktu 

Pembordir harus dapat menyelesaikan hasil bordirannya dengan tepat waktu 

dan tidak melakukan banyak kesalahan pada saat membordir. Waktu yang 

dihasilkan untuk pembordir yang baik harus relatif cepat dan tepat. 
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2. Kualitas bordir yang baik menurut Uchiyah Achmad  

Kualitas bordir menurut Uchiyah Achmad (1997 : 56) dalam jurnalnya 

Varia Teknika, ada beberapa unsur-unsur, diantaranya adalah : 

1. Desainnya logis  

Agar menghasilkan karya bordir yang baik motif/desain yang dibuat harus 

baik pula. Desain adalah hasil karya yang tersusun atas garis, arah, bentuk, 

ukuran, warna, value serta tekstur. Penempatan motif/gambar berperan penting 

dalam pembuatan hiasan bordir. apabila penempatan tepat, hasilnya akan baik, 

tidak boleh merusak struktur dari benda atau bidang. Selain itu, desainnya harus 

logis sesuai dengan fungsi dan bentuk benda  itu  serta  harus  selalu mengikuti 

atau menyesuaikan dengan perkembangan mode yang berlaku.  

2. Komposisi Warna 

Komposisi warna bordir yang digunakan harus serasi serta menarik dan 

indah untuk dilihat. Komposisi warna juga harus sesuai dengan audiens. Jika 

ditargertkan untuk anak-anak maka pilih warna cerah, playful dan colorful. Jika 

untuk keperluan resmi pilih warna yang tegas, tidak mencolok dan dinamis. Selain 

itu perpaduan warna motif harus disesuaikan dengan warna bidang atau kain yang 

digunakan.  

3. Penyelesaian bordir 

Mengenai penyelesaian bordir sebaiknya tidak terdapat loncatan  benang  

yang  lebih dari 1 (satu) cm panjangnya. Hal ini untuk menghindari terkenanya 

bordir pada benda-benda lancip atau tajam, yang memudahkan bordir menjadi 

rusak. Selain itu pada bagian buruk dan bagian baik sebaiknya tidak terdapat 

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

kenyamanan si pemakai dan memudahkan lepasnya sulaman pada bagian-bagian 

tertentu apabila buhul tersebut lepas/rusak. 

4. Benang bordir tidak mudah putus  

Benang sulam yang digunakan sebaiknya memiliki kekuatan yang cukup 

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

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

twist  yang rendah. 
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3. Kualitas Bordir menurut Prawirosentono 

Kualitas bordir menurut Prawirosentono (2002 : 16) dalam skripsi Rahma 

Aditia (2012 : 13-22) ditentukan oleh: 

1. Kualitas bentuk bordir 

Dalam prinsip desain, keselarasan, keseimbangan dan kesatuan desain 

hiasan dengan benda yang akan dihias merupakan hal utama untuk  

dipertimbangkan dalam merancang desain pada suatu benda. Bentuk  rancangan 

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

figur yang diciptakan agar mengandung nilai-nilai keindahan. 

Agar bentuk bordir berkualitas dan mempunyai nilai tambah,  maka  

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

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

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

kulit, awan, pelangi, bintang, bulan, matahari), bentuk figure (hewan dan 

manusia), bentuk berbagai garis (geometris) dan bentuk khayalan tidak nyata 

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

dekoratif, bentuk geometris, dan bentuk abstrak. 

Kualitas produk kerajinan bordir sangat dipengaruhi oleh bentuk 

rancangannya. Dengan daya kreativitas yang  relatif  tinggi,  penerapan  bordir 

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

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

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

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

bentuk aplikasi bordir yang menarik dan artistik lebih berkualitas dibandingkan 

dengan seni kerajinan bordir yang hanya dijahitkan pada kain saja. 

2. Kualitas dan jenis bahan baku bordir 

Kualitas suatu barang banyak dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan 

untuk membuat barang yang bersangkutan. Bahan baku merupakan faktor yang 

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

tergantung pada bahannya. Bahan yang dimaksud adalah kain yang merupakan 

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

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

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

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

kesempatan. 

Ada bermacam - macam jenis kain, diantaranya : 

a. Bahan katun 

Katun adalah suatu bahan yang memiliki konstruksi bahan yang selalu 

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

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

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

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

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

b. Bahan linen 

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

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

yang ringan sampai yang berat. Sifat bahan ini kuat, menyerap, menarik panas 

badan, kusut, rusak karena lapuk, mengkerut dan mulur. Linen memiliki tekstur 

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

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

c. Bahan sutera 

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

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

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

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

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

d. Bahan poliester 

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

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

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

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

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

poliester. 



18 
 

 
 

 

Gambar .2.1.  

Berbagai jenis kain (Budiyono, dkk, 2008: 196) 

3. Kualitas dari proses pembuatan bordir 

Proses pembuatan suatu produk mempengaruhi mutu produk bersangkutan. 

Pentahapan proses produksi bertujuan agar barang yang dihasilkan berkualitas 

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

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

pula, hasilnya adalah barang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, bahan baku 

dengan mutu dan kualitas yang baik tidak menjamin menghasilkan barang jadi 

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

dihasilkan. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, peneliti mengemukakan 

kualitas meliputi : 

1. Desain bordir. 

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

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

memperkenalkan sesuatu yang baru pada konsumen dan disesuaikan dengan 

kemajuan mode. (Hery Suhersono, 2011 : 58-59) 

2. Komposisi warna. 

Komposisi warna bordir yang digunakan harus serasi serta menarik dan indah 

untuk dilihat. Komposisi warna juga harus sesuai dengan audiens. Jika 

ditargertkan untuk anak-anak maka pilih warna cerah, playful dan colorful. Jika 

untuk keperluan resmi pilih warna yang tegas, tidak mencolok dan dinamis. 

Selain itu perpaduan warna motif harus disesuaikan dengan warna bidang atau 

kain yang digunakan. (Uchiyah Achmad, 1997 : 56) 
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3. Penyelesaian/finishing bordir.  

Mengenai penyelesaian bordir sebaiknya tidak terdapat loncatan  benang  yang  

lebih dari 1 (satu) cm panjangnya. Hal ini untuk menghindari terkenanya bordir 

pada benda-benda lancip atau tajam, yang memudahkan bordir menjadi rusak. 

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

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

kenyamanan si pemakai dan memudahkan lepasnya sulaman pada bagian-

bagian tertentu apabila buhul tersebut lepas/ rusak. (Uchiyah Achmad, 1997 : 

56) 

4. Kualitas benang. 

Benang sulam yang digunakan sebaiknya memiliki kekuatan yang cukup baik  

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

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

twist  yang rendah. (Uchiyah Achmad, 1997 : 56) 

5. Hasil bordir seusuai dengan standar teknik membordir. 

Artinya hasil bordir harus sesuai dalam penempatan dan penuangan teknik-

teknik bordir seperti teknik uter, seret, tutup, garuk, kerancang dan lainnya. 

(Hery Suhersono, 2011 : 58-59) 

2.2.5. Indikator Penelitian  

Fokus peneliti yaitu pada kualitas bordir motif Grombyang Pemalang 

maka indikator dalam penelitian ini hanya yang terkait dengan kualitas. Sesuai 

penjelasan teori tentang pengukuran kualitas yang telah diuraikan diatas maka 

peneliti menentukan indikator pengukuran kualitas sebagai berikut: 

4. Desain bordir  motif Grombyang Pemalang. 

5. Komposisi warna bordir motif Grombyang Pemalang. 

6. Penyelesaian/finishing motif bordir Grombyang pemalang. 

7. Kualitas benang bordir motif Grombyang Pemalang. 

8. Hasil bordir sesuai dengan standar teknik membordir. 
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2.2.6. Pengertian Bordir 

Pengertian bordir dalam ensiklopedia Americana (1997 : 272) adalah 

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

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

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

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

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

ornament simultaneously” 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa bordir adalah suatu kegiatan 

menambah motif atau menambah hiasan pada kain dengan menggunakan jarum 

dan benang, dengan demikian bordir berbeda dengan jahitan. Bordir lebih 

bertujuan untuk keindahan. Bordir berbeda dengan segala macam bentuk jahit 

menjahit seperti halnya merenda dan merajut dimana jarum dan benang digunakan 

tidak untuk menambah hiasan pada kain yang sudah ada tetapi untuk membuat 

kain itu sendiri dan hiasannya sekaligus. 

Bordir merupakan suatu teknik dengan media benang yang dijalinkan pada 

sebuah bidang berupa kain atau kulit dengan menggunakan jarum yang 

membentuk suatu motif yang bertujuan untuk menghias.  Proses  menghias  

biasanya dilakukan oleh kaum wanita, sebab pekerjaan menghias dengan teknik 

membordir ini membutuhkan kehalusan dan kelembutan serta kesabaran. 

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

pada bidang tertentu untuk memperoleh keindahan visual dengan 

mempertimbangkan segi fungsi benda yang dihiasnya. Kerajinan dekoratif bordir 

lebih membutuhkan kesabaran dan selera artistik dari pada kekuatan ataupun 

keasliannya. Menghias sering juga disebut secara awam sebagai  upaya  

mendekorasi atau membuat benda menjadi dekoratif. 

2.2.7. Proses Pembuatan bordir  

Proses pembuatan bordir melalui beberapa tahapan.  Mulai  dari  persiapan 

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

tahapan pembuatan bordir adalah sebagai berikut : 
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1. Menyediakan dan menyiapkan alat-alat (bahan-bahan) yang dibutuhkan untuk 

membordir. Perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan hiasan bordir 

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

a. Alat utama 

Alat utama dalam membuat keterampilan bordir yaitu mesin. Mesin harus 

dalam keadaan baik, artinya dapat digunakan dengan layak dan memadai 

(tidak selalu harus yang bermerek). Hingga saat ini mesin yang digunakan 

untuk membordir ada tiga macam yaitu mesin jahit (umum), mesin bordir 

(khusus) dan mesin bordir komputer. 

a) Mesin jahit umum (manual) 

Mesin jahit manual, adalah mesin jahit yang sistem kerjanya masih 

digerakkan dengan kaki dan biasanya digunakan untuk menjahit. 

Berkembangnya jaman membuat mesin jahit tersebut dialih fungsikan  untuk  

membordir.  Jenis pekerjaan ini sebenarnya masih digolongkan manual, 

walau menggunakan alat bantu mesin. Sebab dalam penempatan teknik 

perpaduan benang di atas kain atau pada medium yang hendak kita bordir 

masih di dominasi oleh kemahiran dan keterampilan  tangan. Pengerjaan 

secara manual lebih menonjolkan nilai artistik dan kualitasnya lebih bagus 

dibandingkan dengan pengerjaan menggunakan mesin  bordir  komputer. 

Cara penggunaaannya yaitu dengan cara melepas sepatu  mesin, 

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

menggunakan mesin jahit yang tidak ada setelannya,  maka  dapat 

menggunakan plat bordir. Kemudian memasang benang pada bagian atas 

mesin jahit. Kita dapat langsung membordir dengan menggunakan midangan 

yang telah dipasang kain berisi motif bordir, caranya yaitu menggerakkan 

tangan sembari memegang midangan dan menjalankan mesinnya, yaitu 

dengan cara menginjak pedal mesin atau menggenjot dengan kaki (manual) 

atau dengan menggunakan dinamo listrik. Jangan lupa untuk menggambar 

motifnya terlebih dahulu. Mesin tersebut awalnya digerakkan secara manual 

dengan menggerakkan pedal yang terdapat pada mesin menggunakan kaki, 

namun kecepatannya sangat rendah tergantung  dengan  seberapa cepat 

gerakan kaki pembordir. Namun, untuk mempercepat pengerjaan, 



22 
 

 
 

kebanyakan pembordir menggunakan alat bantu dinamo untuk mempercepat 

pekerjaan. Pembordir memerlukan konsentrasi tinggi untuk menjaga 

keseimbangan antara tangan, kaki, dan mata. Mesin itu dapat  ditemukan  

pada mesin jahit merk Butterfly, Singer, Pegasus dan lainnya. 

 

Gambar 2.2 .  

Mesin jahit umum (manual) (Hery Suhersono, 2011: 22) 

b) Mesin bordir (khusus) 

Mesin bordir adalah mesin yang diciptakan khusus untuk membordir 

agar pembordir lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Pada mesin  

bordir  berbeda cara penggunaannya dengan mesin jahit umum, kita tinggal 

menggunakannya tanpa harus melepas sepatu jahit maupun gigi mesin, 

panjang pendek setikan tidak diatur dengan gerakan tangan tetapi dengan 

kaki. Perbedaannya terdapat pada tusukan jarum yang lebih leluasa atau dapat 

bergerak baik ke arah depan maupun kearah samping, sedangkan untuk mesin 

jahit umum loncatan jarumnya hanya dapat bergerak satu arah saja yaitu 

depan dan belakang. Seluruh kinerja mesin bordir digerakkan oleh dinamo 

yang dialiri arus listrik. Dinamo tersebut menggerakkan suatu sistem pada 

badan mesin sehingga menggerakkan pedal yang berada pada lutut sebelah 

kanan pembordir semakin dalam pedal ditekan loncatan jarum akan semakin 

lebar. Keseimbangan  antara pedal yang ada pada lutut dan kelincahan tangan 

sangat penting untuk menghasilkan bordiran yang sesuai dengan keinginan. 

Bila penekanan pedal gas terlalu ditekan maka kedudukan jarum akan lebih 

cepat bergerak sehingga menghasilkan ikatan benang yang tipis, bila 

demikian pergerakan tangan  harus lebih cepat, begitu pula sebaliknya. 

Dengan adanya keleluasaan loncatan jarum maka tangan pembordir dapat 

menggerakkan kain  yang  telah  dibentangkan  dengan menggunakan 

pembidangan (ring) secara leluasa sesuai dengan tusukan yang diinginkan. 
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Gambar 2.3. mesin bordir listrik (Hery Suhersono, 2011: 28) 

c) Mesin bordir komputer 

Mesin bordir jenis ini dikerjakan secara  komputerisasi  melalui  proses 

pemrogaman (digitizing process) desain terlebih dahulu. Kelebihan dari 

mesin bordir komputer adalah kemampuannya yang dapat membuat produksi  

lebih  banyak dengan cepat dan rapi dibandingkan dua mesin bordir 

sebelumnya. Pembordir akan lebih efektif dan efisien dalam pembuatan 

bordiran. Mesin bordir komputer memang menjadi angin segar bagi para 

perajin bordir untuk meningkatkan produksinya. Namun dalam hal kualitas 

hasil dari mesin bordir komputer kurang optimal seperti rekatan benang 

kurang kencang sehingga mudah rusak dan tidak dapat menjangkau teknik 

yang rumit yang hanya dapat dikerjakan secara manual. 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Mesin bordir komputer (Hery Suhersono, 2011: 23) 

b. Alat Penunjang 

Alat penunjang adalah alat yang digunakan untuk menunjang pembuatan 

bordir. Alat penunjang yang perlu disediakan dalam membuat bordir adalah 

sebagai berikut: 
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a) Bahan 

Bahan yang dimaksud adalah kain. Kain yang digunakan dalam membuat 

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

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

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

georgate, chiffon, tissue, sutra, taffeta, beludru, jeans,tule dan yang lainnya. 

 

      Gambar 2.5 Kain 

              Sumber : Hery Suhersono, (2011: 32) 

b) Benang  

Benang bordir ada berbagai macam dan variasi, baik  warna  maupun 

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

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

memilih benang sebaiknya dipilih benang yang tidak mudah putus karena akan 

memengaruhi hasil bordiran. 

Beberapa jenis benang yang digunakan  untuk  menjahit  dan  menghias 

busana di antaranya yaitu : 

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

benang ditentukan menurut nomor benang. Makin tinggi nomor benang  makin 

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

50 dan no 40. 

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

sehingga benang mouline disebut juga benang pelangi. Benang  ini  digunakan 

untuk menghias pakaian atau kain. 

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

sehingga bentuknya berupa satu benang bulat.  Digunakan  untuk  menghias 

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

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

yang warna emas. Digunakan untuk menghias pakaian  atau  lenan rumah 

tangga dan juga digunakan sebagai bahan untuk tenunan seperti tenun songket. 

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

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

dan ada juga yang palang atau warna bertingkat. 

6) Benang bordir yaitu benang yang digunakan  untuk  membordir  atau  

menyulam dengan mesin. Benang ini mengkilat dan tersedia dalam aneka 

warna. 

 

Gambar 2.6 Macam-macam Benang Sumber: Hery Suhersono, (2011: 32) 

c) Midangan  

Midangan digunakan untuk meregangkan kain, agar permukaan kain menjadi 

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

ram bordir berbentuk bulat melingkar seperti gelang rangkap dua digunakan  

sebagai perentang kain agar kain membentang dan tidak mengkerut agar 

menghasilkan bordiran yang bagus. Pembidangan ini dilengkapi dengan  sekrup 

yang berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan atau mengecilkan dan 

membesarkan lingkaran. Pemidangan dapat terbuat dari kayu, plastik, ataupun 

alumunium, dengan berbagai ukuran dari mulai yang kecil sampai yang besar. 

Sebelum digunakan sebaiknya pembidangan ditutup dengan kain  selingkaran  

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

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

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

agar bentuk gambar motif bordir tetap bagus atau tidak berubah. 
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Gambar 2.7. Midangan 

(Hery Suhersono, 2011: 30) 

d) Jarum mesin 

Jarum mesin berfungsi untuk membentuk  motif  dengan  menggunakan 

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

Beberapa ukuran jarum dapat digunakan untuk dalam teknik bordir mulai jarum 

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

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

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

terambil. 

 

 

 

Gambar 2.8 Jarum Mesin 

(Hery Suhersono, 2015 : 18) 

e) Sekoci Mesin 

Sekoci mesin bordir berbeda dengan mesin jahit biasa.  Sekoci  mesin  

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

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

biasa. 
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Gambar 2.9. sekoci mesin jahit biasa (Budiyono,dkk, 2008: 190) 

 

f) Gunting 

Dalam teknik bordir ada beberapa macam gunting yang dapat membantu 

dalam pembuatannya diantaranya adalah gunting kain, gunting kertas, gunting 

benang, gunting kecil kecil yang bagian ujungnya meruncing  dan  bagian  

tengahnya melengkung, fungsinya untuk membuat lubang pada kain atau bahan 

yang akan dibordir dengan teknik terawang. 

 

g) Pendedel 

Pendedel atau cukit digunakan untuk melepas jahitan yang salah.  

Bentuknya  seperti garpu tetapi hanya memiliki dua tusuk. Tusuk satu  berbentuk  

runcing,  tusuk satunya berbentuk tumpul. Disela-sela kedua tusuk itu  terdapat  

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

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

 



28 
 

 
 

 

h) Solder 

Solder digunakan untuk membuat lubang/krawangan/kerancang pada 

bordir. 

 

i) Setrika listrik 

Setrika listrik digunakan untuk menyetrika hasil  bordir  yang  sudah  jadi  

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

tidak kusut. 

 

c. Alat Pelengkap 

Alat pelengkap dibutuhkan untuk menunjang kualitas  bordir  yang  

dihasilkan. Peningkatan kualitas hasil bordiran akan meningkatkan minat para 

konsumen. Bahan pelengkap tersebut diantaranya adalah: 
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a) Alat tulis. 

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

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

 

 

b) Kertas 

Kertas disini adalah kertas yang digunakan untuk membuat motif bordir 

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

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

roti. 

 

c) Kertas karbon 

Kertas karbon berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan motif yang 

ingin dibordir dari kertas ke bahan yang akan dibordir,  sehingga  motif  atau  

desain yang dijiplak pada kertas dapat sama persis dengan motif. 
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d) Metlin/alat ukur 

Metlin digunakan untuk mengukur benda yang akan dibuat atau mengukur 

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

yang sama. 

e) Jarum pentul 

Jarum pentul digunakan untuk merekatkan kertas motif pada karbon dan 

kain dengan tujuan agar pada proses penjiplakan motif hasilnya sesuai dengan 

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

berkepala. Jarum pentul juga berfungsi untuk menahan kertas bermotif supaya 

tidak bergeser dari tempat yang telah ditentukan dan membantu penyelesaian 

benda  yang  dibordir 
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2. Menyiapkan dan membuat desain motif untuk bordir 

\ 

3. Memindahkan atau menjiplak desain motif pada medium kain 

 

4. Memasang kain yang sudah ada motifnya di midangan 

 

5. Memilih, menentukan, memasang benang pada mesin bordir 

Benang adalah susunan serat-serat yang teratur kearah memanjang dengan 

garis tengah dan jumlah antihan tertentu yang diperoleh dari  suatu  pengolahan 

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

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

benang tersebut Selain itu benang yang digunakan hendaklah disesuaikan dengan 

serat bahan, ketebalan bahan serta jenis setikan yang diinginkan. 
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6. Memeriksa dan menggerakkan mesin bordir yang hendak dipakai untuk 

membordir. 

 

2.3. Teknik Bordir 

2.3.1. Teknik Dasar Bordir 

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

menggunakan mesin jahit atau sering disebut dengan teknik dasar bordir adalah 

sebagai berikut: 

1. Tusuk suji cair 

Tusuk suji cair ada tiga macam diantaranya adalah : 

a. Tusuk suji cair kosong 

Tusuk ini merupakan tusuk yang sederhana dalam membordir dengan mesin,  

karena cara mengerjakannya sederhana yaitu seperti menjahit. 
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Besar kecilnya setikan dalam membordir dengan suji cair ini tergantung dari 

kelincahan tangan dalam menggerakan ram. Motif dan benang yang digunakan 

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

dengan hanya mengikuti garis-garis motif. 

b. Tusuk suji ½ isi 

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

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

tidak penuh. 

 

c. Tusuk suji cair penuh 

Cara mengerjakan tusuk suji cair penuh ini sama  dengan cara  mengerjakan 

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

motif tertutup semua. 
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Oleh karena itu motif hiasannya dipilih motif yang tidak terlalu besar, sebab 

bila terlalu besar akan memberikan kesan kurang bagus. 

1. Tusuk lompat 

a. Tusuk lompat pendek 

Untuk membuat tusuk lompat ini membutuhkan keseimbangan  gerak  tangan  

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

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

variasi diantaranya. Panjang pendeknya lompatan tergantung dari gerak tangan 

dalam menggerakkan pamidangan. Untuk lompat pendek  besarnya  lompatan  

antara 1-2 mm. 
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b. Tusuk lompat panjang 

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

ini sama dengan tusuk lompat pendek, perbedaannya hanya terletak pada jarak 

lompatan yang agak lebar dan dibatasi oleh dua setikan. Besar lompatan 3-4 mm. 

 

c. Tusuk lompat serong 

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

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

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

biasa, sehingga akan dihasilkan hiasan yang bentuknya bagus. 

 

Dalam mendesain motif tusuk lompat serong bisa memilih motif dengan 

bentuk yang runcing maupun bentuk bulat, akan tetapi dalam mengerjakannya 

perlu diperhatikan bagian-bagian yang mana yang harus dikerjakan dengan  

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

kalu sudah sampai di tengah harus dikerjakan dengan lompat lurus. Jadi dalam 
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mengerjakan tusuk ini harus diperhatikan baik-baik, kalau motif hiasan berbentuk 

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

d. Tusuk lompat berhimpit 

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

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

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

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

yang berhimpitan. 

 

e. Tusuk lompat isi benang kord 

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

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

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

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

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

lompatnya. Di dalam membuat hiasan ini bisa digunakan/dipilih benang yang 

polos maupun benang kombinasi (obar-abir). Bordir ini sebenarnya hampir sama 

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

timbul. 
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2. Tusuk granit/uter/pasir 

Granit adalah salah satu teknik membordir yang dikerjakan dengan mengatur 

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

putaran diusahakan agar sama besar bulatannya. 

 

2.3.2 Teknik Bordir 

1. Teknik Tutupan 

Teknik tutupan berfungsi untuk menutup bagian outline dengan kerapatan 

yang penuh dan ketebalan yang bervariasi. 
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2. Seret 

Teknik seret merupakan teknik yang paling dasar dalam membordir. Teknik 

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

hanya kesatu arah yaitu ke depan. 

 

3. Belah kopi 

Teknik ini merupakan teknik bordir tutupan yang membentuk lingkaran 

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

blok. 

 

4. Pew 

Teknik pew ini merupakan teknik tutupan yang  ketebalannya  divariasikan, 

sehingga terlihat ada yang tipis dan ada yang tebal. 
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5. Semprot 

Teknik ini adalah teknik seret yang dirapatkan, sehingga terjadi 

penumpukan pada suatu bidang dengan warna tertentu. Teknik semprot ini dapat 

dijadikan teknik untuk membuat gradasi. 

 

6. Cakruk/garas 

Teknik ini merupakan teknik tutupan dengan kelebaran loncatan benang 

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

 

 

7. Uter teratur 

Teknik ini berfungsi untuk mengisi bidang yang kosong. Caranya adalah 

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

tanpa menekan pedal lutut. 

 

8. Uter bebas 

Uter bebas adalah teknik uter teratur yang pergerakan tangannya lebih bebas 

ke segala arah. Teknik ini berfungsi untuk menutupi bidang yang kosong. 
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9. Gacruk/garuk/penuh/blok 

Gacruk adalah teknik pengeblokan bidang secara penuh. Berbeda dengan 

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

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

dan ke kiri sehingga loncatan jarum lebih bebas tapi terarah dan dilakukan sampai 

menutupi bidang. 

 

10. Bulu Kusut 

Bulu kusut adalah teknik tutupan besar yang bertumpuk dubentuk semacam 

daun kemudian tengahnya dibelah oleh silet dan digosok dengan sikat halus. 

 

11. Krancang atau terawang 

Adalah teknik tutupan kecil yang dibentuk berbagai rupa seperti melati, 

laba-laba, bata, batu, petak besar atau kecil, sarang tawon, bentuk bulat, ukel, 

menyerupai sisik, bahkan dibentuk bebas dan lain-lain. Biasanya untuk variasi 

berbagai motif dan kadang dilubangi dengan cara disolder atau digunting. 
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Contoh-contoh teknik tutupan kecil/krawang diantaranya: 
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2.4.  Merancang dan Menerapkan motif (gambar) 

Membuat motif merupakan pekerjaan menyusun, merangkai, memadukan 

bentuk-bentuk dasar motif dengan sedemikian rupa sehingga  tercipta  sebuah 

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

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

2.4.1. Kaidah umum 

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

dan dilakukan sebelum mencipta gambar atau motif, kaidah umum tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Mengetahui alat apa yang digunakan dan fungsi alat tersebut dalam 

pembuatan motif. 

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

digunakan, bagaimana fungsinya dan teknik apa yang akan digunakan dalam 

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

penghapus, kertas dan lainnya. 

2. Harus mengetahui, memahami dan merencanakan gambar atau  motif secara 

teknis dan sistematis. 

Perencanaan sebuah gambar penting dalam pembuatan desain terutama yang 

berkenaan dengan teknis dan sistematis, karena dengan perencanaan akan 

menentukan hasil jadi gambar tersebut. Dalam perencanaannya meliputi, cara 
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membentuk, menambah aksen dan isi, mewarnai dan lain-lain. Perencanaan  itu 

akan meminimalisir terjadinya kesalahan ketika menggambar. 

3. Harus melakukan berbagai latihan menggambar motif. 

Semakin banyak berlatih, kemampuan menggambar pembordir akan terlatih. 

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

motif yang dibuat tidak monoton. 

2.4.2. Kaidah khusus 

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

dikuasai, dan dilakukan pada saat membuat dan mencipta gambar atau  motif.  

Kaidah-  kaidah khusus lebih bersifat estetis, diantaranya seperti : 

1. Proporsi 

Adalah keserasian perbandingan ukuran antara kondisi luas atau sempitnya 

ruang gambar dengan besar kecilnya bentuk gambar atau motif yang hendak 

diaplikasikan pada medium gambar. Contoh: sebuah taplak meja yang berbentuk 

lingkaran dengan  diamater  30cm, maka yang dilakukan adalah membuat gambar 

contoh objek berdiameter 30cm berbentuk ½ lingkaran, kemudian pindahkan 

gambar tersebut  ke  atas  kertas minyak sebanyak dua kali sehingga lingkaran 

sempurna dan motif lingkaran inilah yang dikarbonkan ke atas kain. 

2. Komposisi 

Adalah kesesuaian susunan dari berbagai ukuran, macam dan bentuk dasar 

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

mempunyai nilai seni. 

3. Nilai seni atau estetika  

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

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

karya seni yang telah tercipta dan tertata sedemikian rupa. 

2.5. Motif dasar desain bordir 

Motif dasar desain bordir dibuat agar bordir tersebut mempunyai nilai 

tambah karena lebih menawan dan memikat, desain harus dibuat dengan 

menggunakan berbagai variasi dan kreasi berlandaskan perkembangan situasi dan 

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

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

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

bersifat dan berwujud dari alam yang penggambarannya  serupa  dengan  objek  

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

bintang, bulan, matahari dan sebagainya. 

 

2.5.2. Bentuk dekoratif 

Bentuk desain ini berwujud dari alam yang ditransformasikan ke dalam 

bentuk dekoratif dengan stilasi atau gubahan menjadi mode dan  khayalan.  

Biasanya didukung oleh berbagai variasi serta susunan nuansa warna yang indah 

dan serasi. 

 

2.5.3. Bentuk geometris 

Bentuk desain geometris dibuat berdasarkan elemen geometris. Dapat 

berupa persegi panjang, lingkaran, oval, kotak, segitiga, berbagai macam garis 

dan lain sebagainya. 
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2.6. Macam-macam Kerudung 

Dalam bahasa Arab, hijab berarti penghalang. Kalimat ini lebih sering 

dirujuk pada kerudung yang digunakan oleh muslimah (perempuan muslim). 

Dalam keilmuan Islam, Hijab merujuk pada tata cara  berpakaian yang sesuai 

tuntutan agama. 

Menurut Dian Pelangi (2014 : 353-355) ada berbagai macam kerudung di 

seluruh dunia, yaitu: 

1. Hijab  

 

Gambar 2.52 Hijab 

(Dian Pelangi (2014 : 354) 

Hijab yang artinya penutup kepala, adalah sebutan umum yang digunakan 

oleh muslimah di seluruh dunia. Penutup kepala ini muncul dalam berbagai model 

dan variasi. Umumnya, kerudung yang dikenakan berbentuk persegi atau persegi 

panjang untuk menutupi rambut dan leher dan membiarkan bagian wajah tetap 

terlihat. 
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2. Niqab 

 

Gambar 2.53 Niqab 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Niqab adalah penutup wajah yang hanya menyisakan kedua mata untuk 

melihat. Niqab menutupi seluruh tubuh dan umumnya berwarna hitam. 

3. Dupatta 

 

Gambar 2.54 Dupatta 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Dupatta adalah kerudung berbentuk persegi panjang yang digunakan oleh 

perempuan dari India, Pakistan dan Bangladesh. Variasinya beragam mulai dari 

bahan yang sangat ringan, transparan, hingga didekorasi oleh ornament yag cukup 

berat. 
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4. Ameera 

 

Gambar 2.55 Ameera 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Ameera adalah sebutan untuk dua helai scarf, termasuk inner berbentuk 

pet dan berbentuk tube seperti mukena. Umumnya terbuat dari bahan polyester 

atau katun. 

5. Shayla 

 

Gambar 2.56 Shayla 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Shayla adalah scarf berbentuk persegi panjang, popular di area seputar 

negara-negara Teluk. Jenis ini umumnya berwarna hitam, dilingkarkan di atas 

kepala seperti kerudung lalu disemat di bahu.  

6. Esarp 

 

Gambar 2.57 Esarp 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Esarp adalah kerudung berbahan silk yang dikenakan oleh para perempuan 

Turki. Desain warna dan motifnya bervariasi.  



48 
 

 
 

7. Tudung 

 

Gambar 2. 58 Tudung 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Tudung adalah sebutan untuk kerudung yang dikenakan oleh perempuan 

Malaysia. Bentuknya seperti bergo didekorasi oleh elemen hiasan di bagian atas 

kepala yang membulat. 

8. Mukena 

 

Gmbar 3. 60 Mukena 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Disebut juga Doa Gaun di Malaysia. Ukurannya panjang digunakan untuk 

sholat dengan tali di bagian belakang kepala. 

9. Gele 

 

Gambar 2.61 Gele 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Berbentuk seperti turban. Gele dikenakan oleh perempuan di Afrika Barat. 

Warnanya terang dan cerah dililitkan diatas kepala. 
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10. Khimar 

 

Gmbar 2.62 Khimar 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Khimar adalah jubah panjang seperti cape yang panjangnya hingga 

mencapai lutut. Jenis ini benar-benar menutupi kepala, leher, bahu hingga dada, 

namun tetap memperlihatkan wajah sang pemakai. 

11. Pashmina 

 

Gambar 2.63 Pashmina 

Dian Pelangi (2014 : 354) 

Pashmina adalah selendang berbentuk persegi panjang yang terbuat dari 

bahan cashmer. Desainnya bervariasi mulai dari yang polos hingga dilengkapi 

dengan ornament hiasan di sepanjang selendang. 

Dari paparan macam-macam kerudung diatas, dalam penelitian ini penulis 

memilih kerudung berbentuk segi empat atau hijab. Alasan penulis karena dewasa 

ini kerudung segiempat banyak dipilih oleh perempuan berkerudung dan cocok 

untuk segala jenis acara. 

2.7. Kerangka Berpikir 

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tingkat baik 

buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan dan 

sebagainya), mutu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 763). Sementara itu 
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menurut Tjiptono dan Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas merupakan 

sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  

Kualitas (mutu produk) berkaitan dengan enaknya barang tersebut 

digunakan. Artinya, bila suatu barang secara layak dan baik digunakan berarti 

barang tersebut bermutu baik (Prawirosentono, 2002 : 5). 

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

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

adalah : desainnya logis, komposisi warna, penyelesaian bordir dan kualitas 

benang bordir.  

Menurut Hery Suhersono, bordir merupakan suatu teknik yang dilakukan 

dengan bantuan media benang dan jarum yang dijalinkan pada bidang berupa kain 

atau kulit dengan tujuan membuat motif hias (Hery Suhersono, 2011 : 12). Dalam 

bahasa Inggris bordir dikenal dengan istilah embroidery (in-broide) yang artinya 

adalah sulaman (Hery Suhersono 2011 : 12), seangkan dalam bahasa Belanda 

bordir disebut dengan istilah “borduur” yang artinya sebuah seni untuk membuat 

suatu benda menjadi lebih indah.  

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

ditentukan oleh peralatan, sumber daya manusia yang professional (memahami 

kerapatan setikan, susunan benang dan loncatan benang motif, penempatan dan 

penuangan teknik-teknik bordir, terampil dalam mengkombinasi warna dan teknik 

pengerjaan yang professional yaitu meliputi hasil bordir yang diperoleh sesuai 

dengan standar teknik membordir, desain yang up to date dan dinamis, tusuk 

bordir tidak bertumpuk dan berkerut serta ketepatan waktu.  

Kualitas bordir menurut Uchiyah Achmad (1997 : 56) dalam jurnalnya 

Varia Teknika yaitu desainnya logis sesuai dengan fungsi dan bentuk benda itu 

serta harus selalu mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan mode yang 

berlaku. Komposisi warna harus serasi serta menarik dan indah untuk dilihat. 

Penyelesaian bordir tidak terdapat buhul-buhul benang dan juntaian benang serta 

benang bordir tidak mudah putus.  
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Kualitas bordir menurut Prawirosentono (2002 : 16) meliputi kualitas 

bentuk bordir yang menarik dan artistic, kualitas dan jenis bahan baku bordir serta 

kualitas dari proses pembuatan bordir.  

Dalam bahasa Arab, hijab berarti penghalang. Kalimat ini lebih sering 

dirujuk pada kerudung yang digunakan oleh muslimah (perempuan muslim). 

Dalam keilmuan Islam, hijab merujuk pada tata cara berpakaian yang sesuai 

tuntutan agama. Menurut Dian Pelangi ada berbagai macam kerudung di seluruh 

dunia yaitu hijab, niqab, dupatta, ameera, shayla, esarp, tudung, chador, mukena, 

gele, khimar, pashmina, dan burqa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

hijab segiempat sebagai media untuk membuat bordir motif Grombyang 

Pemalang.  

Kabupaten Pemalang memiliki motif Batik yang dikenal sebagai motif batik 

Pemalangan. Ada beberapa motif batik khas Pemalang yang sudah lama 

berkembang yaitu motif Rama Cantel, Motif Sidomukti, Motif Cempaka Mulya, 

Motif Dlorong Limaran, Motif Kawung, Motif Gemek Setekem, Motif Kepedak, 

Motif Sawat Rante dan Motif Parang Curiga. Dalam perkembangannya Batik 

Pemalang mulai lebih dikenal dengan adanya motif batik yang unik dan menarik 

yaitu Batik Grombyang yang ditemukan oleh pemerhati perkembangan batik 

terkenal di Pemalang. Batik ini mudah dikenali dengan desain ada orang yang 

memikul angkringan dengan kekayaan alam sekitar berupa pohon kelapa. Juga 

berdesain penjual berpeci yang duduk di kursi kecil di dekat dengan angkringan 

masakan Grombyang. Batik Grombyang memiliki delapan turunan dengan warna 

pilihan biru, coklat, kuning dan hijau.  

Sampai saat ini motif batik Pemalangan yang salah satunya adalah motif 

Grombyang digunakan hanya pada kain batik. Pada sekitar tahun 2009 motif batik 

Grombyang sempat digunakan sebagai seragam kantor oleh para karyawan di 

dinas-dinas kota Pemalang. Tetapi semenjak Bapak Ir. Joko Widodo menjabat 

sebagai presiden, seragam untuk para karyawan/PNS di dinas-dinas kota 

Pemalang berubah dan batik Grombyang tidak digunakan lagi untuk seragam 

mereka.  

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud menuangkan 

motif Grombyang Pemalang ke dalam bentuk bordir pada kerudung yang akan 
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digunakan oleh karyawati di dinas-dinas Kota Pemalang. Selanjutnya dilakukan 

suatu teknik pengumpulan dengan kuesioner paa karyawati Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Pemalang untuk mengetahui kualitas hasil bordir motif Grombyang 

Pemalang.  

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah diuraikan diatas 

maka kerangka berpikir yang diajukan dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pemalang memiliki motif batik khas yaitu motif batik Pemalangan, salah satunya 

adalah motif Grombyang Pemalang. 

2. Pada tahun 2009 motif batik Pemalangan digunakan sebagai untuk PNS/Karyawan 

di dinas-dinas Kabupaten Pemalang dan menjadikan motif batik Pemalangan 

populer. Namun semenjak tidak digunakan lagi untuk seraham batik Pemalangan 

popularitasnya menjadi menurun  

3. Mempopulerkan kembali motif Grombyang Pemalang dalam bentuk motif bordir 

pada kerudung  

Menuangkan motif Grombyang Pemalang ke dalam bentuk bordir pada kerudung 

segiempat. 

Membuat desain bordir motif Grombyang, menjiplaknya pada kain kerudung lalu 

membordirnya. 

Kualitas hasil bordir motif Grombyang Pemalang indikatornya yaitu : desain, komposisi 

warna, penyelesaian bordir, kualitas benang bordir dan penempatan dan penuangan 

motif bordir  

Observasi Lapangan 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang diproleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Kualitas kerudung bordir motif Grombyang dilihat dari indikator penelitian 

yaitu desain, komposisi warna, penyelesaian/finishing, kualitas benang dan hasil 

bordir sesuai dengan standar teknik membordir menunjukkan hasil sangat tinggi 

dengan jumlah persentase keseluruhan 89,67% . 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

5.2.1. Indikator hasil bordir sesuai dengan teknik membordir yaitu sub indikator 

penuangan teknik bordir (dalam penelitian ini menggunakan stik uter 

teratur, stik garuk/penuh/blok dan stik tutupan) memiliki persentase 

terendah dibandingkan indikator lainnya. Untuk penelitian selanjutnya perlu 

diperhatikan lagi dalam menuangkan stik bordir pada motif bordir.  

5.2.2. Indikator kualitas benang memiliki persentase paling rendah kedua. Untuk 

penelitian selanjutnya perlu diperhatikan lagi dalam memilih kualitas 

benang yang akan digunakan.  
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