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ABSTRAK 

Noor Anita. 2011. Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan 
Rahayu di Desa Mlati Lor Kabupaten Kudus. Skripsi. Program Studi PKK 
Konsentrasi Tata Busana. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. Fakultas Teknik. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra Sri Endah Wahyuningsih, 
M.Pd. Pembimbing II : Dra. Urip Wahyuningsih, M.Pd. 

Kata kunci : perusahaan Rahayu, pengelolaaan usaha, sablon, konfeksi  

Perusahaan Rahayu adalah sebuah perusahaan yang menjalankan dua 
bidang usaha yaitu sablon dan konfeksi selama 27 tahun dan mampu bertahan 
hingga saat ini dalam persaingan industri yang ketat. Berdasarkan hasil observasi 
sementara, Perusahaan Rahayu unggul dalam mutu serta pelayanan ramah 
sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Menjalankan sebuah perusahaan 
dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang tepat terutama dalam menjalankan 
dua usaha sekaligus. Perusahaan Rahayu merupakan perusahaan kecil yang 
memiliki sistem pengelolaan usaha yang komplek sehingga perlu diadakan 
penelitian lebih mendalam. Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Menggambarkan sistem 
pengelolaan yang dijalankan oleh usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu; 
2)Menggambarkan fungsi manajemen usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan 
Rahayu; 3) Menggambarkan kelebihan dan kelemahan dari usaha Sablon dan 
Konfeksi Perusahaan Rahayu dalam mengelola usahanya. Manfaat penelitian ini 
adalah 1) Memberikan masukan tentang pengelolaan usaha kepada Perusahaan 
Rahayu sehingga dapat meningkatkan pengelolaan usahanya; 2) Memberikan 
informasi atau gambaran kepada mahasiswa Tata Busana pada khususnya dan 
masyarakat umumnya yang menggeluti bidang usaha yang sama tentang sistem 
pengelolaan dua usaha sablon dan konfeksi; 3) Pengembangan ilmu pengelolaan 
usaha sablon dan konfeksi bagi Jurusan Teknologi Jasa Dan Produksi sebagai 
referensi.  

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus penelitian mengenai 
sistem pengelolaan usaha sablon dan konfeksi perusahaan Rahayu. Pengumpulan 
data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai pendukung 
keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data penelitian 
melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi data.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Rahayu merupakan 
perusahaan keluarga yang memiliki sistem pengelolaan usaha dimana dalam pada 
usaha sablon lebih mengutamakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan 
produksi sedangkan usaha konfeksi kegiatan pengelolaan lebih diutamakan pada 
perencanaan, pelaksanaan produksi dan pengawasan kerja. Sedangkan. 
Perusahaan Rahayu menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari 
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perencanaan, pengorganisasian,  kepemimpinan, pengarahan, pelaksanaan dan 
pengawasan. Kelebihan Perusahaan Rahayu yaitu pemasukkan yang besar, 
pembagian pengelolaan yang jelas, hasil produk yang bagus dan merupakan usaha 
yang cukup dikenal masyarakat luas. Kelemahan yang dimiliki Perusahaan 
Rahayu adalah peralatan yang masih sederhana,tempat usaha sablon yang belum 
sesuai dengan syarat kesehatan, dan sulitnya mendapatkan bahan baku, produksi 
yang sangat bergantung pada order yang datang. Hasil pembahasan adalah 
kegiatan pengelolaan usaha sablon dan konfeksi mengacu pada proses produksi 
yang butuh menanganan khusus. Fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan 
adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, kepemimpinan 
dan pengawasan. Perusahaan Rahayu tidak memiliki perencanaan lokasi dan 
bangunan untuk direnovasi/dipindah atau diperluas. Pengorganisasian telah tertata 
baik terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab kerja secara jelas. Sistem 
keuangan dan administrasi telah tertata baik. Kepemimpinan bersifat fleksibel 
tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami perusahaan. Kegiatan 
pelaksanaan terinci secara baik dan pengawasan Perusahaan Rahayu telah berjalan 
baik. Kelemahan dan kelebihan dari tiap-tiap perusahaan tidaklah sama dan 
berbeda antara satu dengan yang lain tergantung pada kondisi perusahaan. 

Simpulan dari penelitian ini, Pengelolaan sablon lebih mengutamakan 
pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan produksi. Sedangkan pengelolaan usaha 
konfeksi mengutamakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanan dan pengawasan. 
Fungsi manajemen usaha yang dijalankan meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, pengarahan, dan pengawasan. 
Kelebihan dari perusahaan perusahaan Rahayu yaitu mendapatkan pemasukkan 
yang lebih banyak, pengelolaan lebih mudah karena telah ada pemegang tanggung 
jawab masing-masing. Perusahaan Rahayu telah dikenal cukup luas. Hasil produk 
sablon maupun konfeksi memiliki kualitas yang bagus. Dari kegiatan ini peneliti 
dapat memberi saran supaya pembagian pengelolaan usaha yang terbagi dua 
harusnya saling disinkronisasikan. Sedangkan untuk memajukan kegiatan 
produksi, harapnya kegiatan produksi tidak hanya memproduksi kaos-kaos yang 
berasal dari pesanan pelanggan namun juga dapat memproduksi kaos untuk 
dipasarkan keluar karena kualitas hasil sablon kaos dan kualitas kaos perusahaan 
Rahayu  bagus, rapi dan awet.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Busana merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia. Kebutuhan 

akan busana terus meningkat dari tahun ke tahun seiring berkembangnya jumlah 

penduduk dan kemajuan zaman. Busana menjadi peluang untuk berwirausaha bagi 

mereka yang memiliki keuletan dan semangat juang yang tinggi untuk memajukan 

kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena prospek usaha busana 

sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Bentuk dari usaha busana banyak 

sekali diantaranya modiste, tailor, butik, distro, garmen, dan konfeksi.  

Berwirausaha dinilai sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan 

yang banyak. Proses berwirausaha diawali dari adanya tantangan sehingga timbul 

gagasan, kemauan dan dorongan untuk berinisiatif mendirikan sebuah usaha. 

Mendirikan sebuah usaha dibutuhkan kemampuan dan kerja keras. Kemampuan 

yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah  ketekunan, kreatifitas dan kesiapan 

mental untuk menanggung segala resiko. Seorang wirausaha dapat 

mengembangkan usahanya dengan cara memperluas cakupan usaha sesuai peluang 

yang ada di pasar. Cara pengelolaan yang baik dan memanfaatan peluang mampu 

memberikan dorongan untuk mengembangkan usaha lebih maju lagi. Usaha dapat 

berkembang dari satu bidang usaha menjadi dua bidang usaha.  

 

 

1
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Kegiatan memanfaatkan peluang usaha dilakukan oleh Perusahaan Rahayu. 

Perusahaan Rahayu berlokasi di Kota Kudus tepatnya di Desa Mlati Lor dan 

didirikan oleh Bapak H.Bambang. Perusahaan Rahayu telah berdiri  selama 27 

tahun dan mampu bertahan hingga saat ini dalam persaingan industri yang ketat.  

Perusahaan Rahayu bergerak di dua bidang usaha yaitu usaha sablon dan 

konfeksi. Perusahaan Rahayu awalnya hanya menggeluti satu bidang usaha yaitu 

usaha sablon pada tahun 1984 dan berkembang dengan menggeluti bidang usaha 

busana yaitu usaha konfeksi pada tahun 1995. Bapak H. Bambang melihat dan 

memanfaatkan peluang yang cukup menjanjikan di bidang busana yaitu pembuatan 

kaos-kaos olahraga dan kaos-kaos yang menyertakan sablon sebagai hiasan 

sehingga beliau mendirikan usaha konfeksi yang khusus memproduksi pesanan 

kaos. Perusahaan Rahayu menjadi sebuah perusahaan yang menjalankan dua usaha 

sekaligus dalam satu naungan perusahaan sejak saat itu.  

Perusahaan Rahayu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan 

produksi. Kegiatan jasa yang dilakukan adalah pelayanan jasa penyablonan 

berbagai jenis barang dimana barang yang akan disablon berasal/dibawa sendiri 

oleh pelanggan. Sedangkan kegiatan produksi yang dilakukan Perusahaan Rahayu 

adalah memproduksi berbagai macam dan bentuk kaos dan spanduk serta kartu 

nama dalam jumlah yang relatif banyak yang dipesan oleh pelanggan.   

Perusahaan Rahayu merupakan perusahaan perseorangan. Hak kepemilikan 

usaha dipegang oleh satu orang yaitu Bapak H. Bambang akan tetapi dalam 

menjalankan perusahaan dilakukan secara bersama-sama dengan anggota keluarga 

sehingga Sablon dan konfeksi Rahayu termasuk dalam bisnis keluarga. Jalannya 

Perusahaan Rahayu dijalankan oleh anggota keluarga yang terdiri dari kepala 
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keluarga dan anak. Pengelolaan sablon dilakukan di bawah pengawasan dan 

bimbingan dari orang tua. 

Persaingan usaha yang ketat menyebabkan Perusahaan Rahayu mengalami 

pasang surut dalam menjalankan usahanya. Keadaaan ekonomi yang tidak tentu 

menyebabkan jalannya usaha sablon dan konfeksi terkadang tidak seimbang. Hal 

tersebut tidak menjadikan Perusahaan Rahayu tergerus dalam dunia usaha. 

Berdasarkan hasil observasi sementara menunjukkan bahwa Perusahaan Rahayu 

unggul dalam mutu sablonan baik konfeksi maupun pada sablon spanduk, serta 

pelayanan ramah yang diberikan kepada pelanggan. Eksistensi dari Perusahaan 

Rahayu menjadikan dikenal oleh masyarakat luas baik masyarakat sekitar maupun 

masyarakat luar daerah kota Kudus seperti daerah Pati dan Jepara. Perusahaan 

Rahayu memiliki Motto dalam menjalankan usahanya yaitu “ Maju Dan 

berkembang Bersama Kami.” 

Suatu perusahaan membutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang tepat 

terutama dalam menjalankan dua usaha sekaligus. Perusahaan Rahayu merupakan 

perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan usaha yang komplek. Pengelolaan 

usaha tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan. Fungsi-Fungsi 

manajemen tiap perusahaan tidak sama satu sama lain tergantung dari kebutuhan 

perusahaan. Salah satu contoh dari fungsi manajemen  antara lain perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan/pengarahan, pelaksanaan/pengelolaan dan  

pengawasan.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian untuk 

mengetahui sistem pengelolaan usaha di Perusahaan Rahayu yang menjalankan dua 

usaha sekaligus dalam satu perusahaan, maka peneliti mengambil judul “SISTEM 
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PENGELOLAAN USAHA SABLON DAN KONFEKSI PERUSAHAAN 

RAHAYU DI DESA MLATI LOR  KABUPATEN KUDUS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji adalah: 

1.2.1 Bagaimana gambaran sistem pengelolaan yang dijalankan oleh usaha 

Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu?. 

1.2.2 Bagaimana gambaran fungsi manajemen usaha Sablon dan Konfeksi  

Perusahaan Rahayu? 

1.2.3 Bagaimana gambaran kelebihan dan kelemahan dari usaha Sablon dan 

Konfeksi Perusahaan Rahayu dalam mengelola usahanya?. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui gambaran sistem pengelolaan yang dijalankan oleh 

usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu. 

1.3.2 Untuk mengetahui gambaran fungsi manajemen usaha yang dilakukan 

Sablon dan Konfeksi Perusahaan  Rahayu. 

1.3.3 Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari usaha Sablon dan 

Konfeksi Perusahaan Rahayu dalam mengelola usahanya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Memberikan masukan tentang pengelolaan usaha kepada Perusahaan 

Rahayu sehingga dapat meningkatkan pengelolaan usahanya. 

1.4.2 Memberikan informasi atau gambaran kepada mahasiswa Tata Busana pada 

khususnya dan masyarakat umumnya yang menggeluti bidang usaha yang sama 

tentang sistem pengelolaan dua usaha sablon dan konfeksi.  

1.4.3 Pengembangan ilmu pengelolaan usaha sablon dan konfeksi bagi Jurusan 

Teknologi Jasa Dan Produksi sebagai referensi. 

1.5 Penegasan Istilah  

Penegasan istilah mempertegas ruang lingkup permasalah serta penelitian 

lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu batasan. 

Penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Sistem Pengelolaan  

Sistem merupakan suatu susunan yang terdiri atas pilihan berdasarkan 

fungsinya, individu-individu pendukung yang membentuk kesatuan utuh. 

(Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1997: 335). 

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 955) adalah  

Sekelompok bagian-bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan 

suatu maksud; Sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dsb yang disusun 

dan diatur baik-baik ; Cara  (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu. 
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Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sistem adalah  suatu 

komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan yang utuh dan saling terkait 

satu sama lain untuk melakukan sesuatu dan memiliki maksud atau tujuan tertentu. 

Pengelolaan dapat diartikan suatu penanganan terhadap suatu proses kegiatan yang 

diatur secara rapi melalui kerjasama dengan orang lain. Pengaturan yang rapi 

mencakup cara perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pengontrolan atau 

pengevaluasian kemantapan perencanaan dan pelaksanaan untuk pencapaian tujuan 

(Rulanty, 1997: 2). 

Berdasarkan uraian di atas sistem pengelolaan merupakan suatu kesatuan 

rangkaian untuk melakukan suatu kegiatan untuk mengelola, melakukan proses dan 

pengawasan, merumuskan kebijakan guna mencapai tujuan. 

1.5.2 Usaha Sablon dan konfeksi 

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan 

untuk mencapai sesuatu maksud ; pekerjaan (perbuatan , daya upaya, ikhtiar) untuk 

mencapai suatu maksud ; kerajinan belajar.  (KBBI, 2003 : 443). 

Sablon diartikan sebagai cara pengecapan yang dapat menarik keuntungan 

sebesar-besarnya dengan mempergunakan alat-alat yang serba sederhana (Heru G, 

2008:24). 

Konfeksi merupakan salah satu usaha pembuatan busana secara massal 

dengan menggunakan ukuran standart untuk melayani masyarakat yang 

memerlukan pakaian dibuat dengan penggolongan ukuran yaitu ukuran S , ukuran 

M , ukuran L dan ukuran istimewa Ekstra L. (Rianto, 2003 : 27).  
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Berdasarkan pengertian di atas usaha sablon dan konfeksi adalah usaha 

kegiatan untuk menghasilkan suatu barang yaitu berupa busana dalam skala besar 

dengan ukuran standart dan barang berupa sablon  dalam aneka bentuk baik dalam 

bentuk sablon kaos hingga sablon spanduk mulai dari barang setengah jadi sampai 

menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih dan memiliki kualitas yang baik. 

1.5.3 Perusahaan Rahayu  

Perusahaan Rahayu terletak di Desa Mlati lor RT.01 RW.05, Kecamatan 

Kota, Kabupaten Kudus merupakan perusahaan yang menjalankan usaha yang 

bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Perusahaan Rahayu menjalankan 

dua usaha sekaligus yaitu usaha sablon dan usaha konfeksi sehingga perusahaan 

Rahayu merupakan obyek dalam penelitian.  

Pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan sablon dan konfeksi Rahayu 

adalah Bapak H. Bambang yang memulai usaha sejak tahun 1984. Perusahaan 

Rahayu memiliki 31 orang tenaga kerja. Jalannya usaha dilakukan oleh Bapak H. 

Bambang dengan dibantu keluarga. Pengelolaan Rahayu dibagi menjadi dua yaitu 

pengelolaan pada usaha konfeksi dan pengelolaan pada usaha sablon.  

Peneliti melaksanakan penelitian yang mendalam mengenai sistem 

pengelolaan usaha perusahaan Rahayu karena eksistensi perusahaan yang cukup 

lama menggeluti dua bidang usaha yaitu usaha sablon dan konfeksi. Pengelolaan 

usaha yang dijalankan di perusahaan Rahayu ditekankan pada fungsi manajemen 

perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

pengarahan dan pengawasan serta pelaksanaan sehingga dapat diketahui kelebihan 

dan kelemahan dari perusahaan dalam mengelola usaha dua usaha sekaligus.  
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Berdasarkan penegasan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian 

ini mengkaji tentang sistem pengelolaan usaha sablon dan konfeksi perusahaan 

Rahayu. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan gambaran secara umum mengenai garis 

besar isi skripsi yang dirangkum dalam bagian-bagian per bab. Sistematika skripsi 

disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat dibahas secara urut dan terarah. 

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran. 

1.6.2. Bagian isi memuat tentang: 

BAB 1 : Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang meliputi alasan 

pemilihan judul, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan, manfaat penelitian, 

sistematika skripsi. 

BAB 2 : Landasan Teori, dalam bab ini berisi teori-teori yang erat dengan 

permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan 

masalah yang mengacu kepada sistem pengelolaan, fungsi-fungsi manajemen,  

usaha sablon dan konfeksi, kelemahan dan kelebihan perusahaan kecil.  

BAB 3 : Metode Penelitian, berisi hal-hal yang berhubungan dengan metode-

metode yang digunakan meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data, keabsahan data, metode analisis data. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

BAB 4  : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi data dan analisis 

data serta gambaran  hasil penelitian sehingga data yang ada mempunyai arti. 

BAB 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran yang mengungkapkan kembali 

pokok persoalan beserta hasilnya secara singkat serta berisi keinginan penulisan 

menyampaikan suatu gagasan yang belum dicapai dalam tujuan penelitian demi 

perbaikan. 

1.6.3. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka 

ini berisi kelengkapan skripsi untuk menjelaskan data dalam penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pengelolaan 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengelolaan  

Sistem tidak dapat lepas dari kehidupan manusia terutama dalam 

pengelolaan. Sistem menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Sistem 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 955) adalah  Sekelompok bagian-

bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud ; 

Sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dsb yang disusun dan diatur 

baik-baik ; Cara  (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sistem menurut 

(Malayu Hasibuan, 2003 : 16) adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja 

yang membentuk suatu kebulatan yang teratur dalam rangka melaksanakan suatu 

bidang pekerjaan. Menurut Prof. Dr. Didi Admadilaga dalam buku Malayu 

Hasibuan (2003 : 16), sistem yaitu suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur 

atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, 

saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peranan dan kedudukan masing-

masing. Pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan 

cara, pendapat, peristiwa yang saling terkait satu sama lain yang mengatur dan 

memiliki maksud tertentu.  

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengurus  (perusahaan, 

pemerintahan dsb); melakukan (pekerjaan dsb); menyelenggarakan (perayaan dsb). 

Dapat diartikan secara lengkap menurut KBBI, Pengelolaan merupakan suatu 
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proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain, proses 

yang menbantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi serta proses 

memberikan pengawasan kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

dan pencapaian tujuan. 

Pengelolaan usaha identik dengan “ Manajemen”. Menurut James A. F. 

Stoner dalam buku T. Hani Handoko (2003 : 8) manajemen atau pengelolaan usaha  

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi 

lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau pengelolaan 

merupakan perencanaan, pengorganisasian dan kegiatan pelaksanaan, pengelolaan 

yang meliputi alat, bahan, administrasi dan evaluasi. Pengelolaan atau manajemen 

adalah bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan tugas – tugas yang 

membantu pencapaian sasaran organisasi secara efisien. (Chuck Williams, 2001:8). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan 

adalah suatu kegiatan untuk mengolah, mengatur segala kegiatan berkaitan dengan 

usaha dilakukan secara rapi dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan usaha melalui kerjasama dengan orang 

lain untuk mencapai keuntungan maksimal.   

2.1.2 Fungsi  Sistem Pengelolaan 

Suatu kegiatan usaha tidak dapat dijalankan tanpa adanya pengelolaan, 

Dalam sistem pengelolaan terdapat fungsi-fungsi  manajemen yang sangat penting. 

Fungsi sistem pengelolaan atau  fungsi manajemen adalah pedoman pelaksanaan 

proses manajemen bagi manajer (Malayu Hasibuan 2003:17). Manajer berpedoman 
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pada melaksanaan fungsi manajemen untuk lebih mudah  menyeimbangkan dan 

menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan yang akan dicapai.  

Fungsi-fungsi dalam pengelolaan atau manajemen berbeda-beda satu sama lain 

sesuai dengan usaha yang dijalankan. Fungsi-fungsi manajemen menurut ahli-ahli 

manajemen dalam buku Malayu S. P. Hasibuan 2003:17 “Organisasi dan Motivasi” 

dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli 

G. R. Terry John F. Mee Louis A. Allen Mc. Namara 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Actuating 

(Pelaksanaan/Pengarah

an) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organinizing 

(Pengorganisasian) 

• Motivating 

(Motivasi) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

• Leading 

(Kepemimpinan) 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Programming 

(Pengatur 

program) 

• Budgeting 

(Keuangan) 

• System (Sistem) 

 

Henry Fayol 
Harold Koontz & Cyril 

O’Donnel 
Dr. S.P. Siagian 

Prof. Drs.Oey Ling 

Lee 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Commanding 

(Komando) 

• Coordinating 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing  

(Pengorganisasian) 

• Staffing (Personalia) 

• Directing 

(Penggerak) 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Motivating 

(Motivasi) 

• Controlling 

• Perencanaan  

• Pengorganisasian  

• Pengarahan  

• Pengkoordinasia

n 

• Pengontrolan 
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(Pengkoordinasi) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

 

(Pengawasan) 

• Evaluating 

(Penilaian) 

W.H. Newman Luther Gullick Lyndall F. Urwick 
Malayu S. P. 

Hasibuan 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Assembling  

• Resources 

• Directing 

(Penggerak) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

 

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Staffing (personalia) 

• Directing 

(Penggerak) 

• Coordinating 

(Pengkoordinasi) 

• Reporting 

(Pelaporan) 

• Budgeting 

(Keuangan) 

• Forecasting  

• Planning 

(Perencanaan) 

• Organizing 

(Pengorganisasian) 

• Commanding 

(komando) 

• Coordinating 

(Pengkoordinasi) 

• Controlling 

(Pengawasan) 

 

• Perencanaan 

• Pengorganisasian 

• Kepemimpinan 

• Pelaksanaan 

• Pengarahaan 

• Pengawasan  

 

2.1.2.1  Perencanaan 

Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, 

metoda, sistem, anggaran dan standar yangg dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

(Hani Handoko 2003: 23).  Dengan perencanaan manajer menetapkan tindakan, 

cara, waktu, dan pelaksanaan yang melaksanakan rencana. Perencanaan membantu 

perusahaan meningkatkan kompetensinya di dunia usaha. Proses perencanaan 
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merupakan dasar aktivitas manajerial yang lainnya karena dengan adanya 

perencanaan, melaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain memiliki arah atau 

tujuan.   

Jenis perencanaan menurut (Mahmud Machfoedz, 2005 : 19) tediri dari 

perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan hubungan keorganisasian 

dan  perencanaan produk. Perencanaan strategis adalah penyusunan rencana jangka 

panjang (satu sampai lima tahun). Perencanaan strategis berisi program umum 

untuk pencapaian tujuan perusahaan sehingga perencanaan strategis memberikan 

pengarahan bagi perusahaan, memberikan pedoman pemanfaaatan sumber daya 

organisasi (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam) yang digunakan untuk 

mencapai tujuan. Perencanaan strategis menggunakan analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunities, and Threat). Perencanaan taktis adalah rencana jangka 

pendek (sering kali kurang dari satu tahun) yang dirinci berdasarkan keputusan 

strategis. Perencanaan strategis berfokus pada operasi perusahaan pada saat ini 

yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan peraturan. Perencanaan hubungan 

keorganisasian merupakan perencanaan untuk mengorganisasikan kegiatan 

organisasi perusahaan agar lebih mudah teratur dan memudahkan untuk 

pengontrolan. Perencanaan produk merupakan rencana dalam mengelola produk 

dari perusahaan. Produk yang akan diproduksi perlu adanya perencanaan agar 

produk sesuai dengan harapan dan produk dapat diproduksi secara efisien. Efisiensi 

produksi terjadi apabila menggunakaan  bahan dan waktu pengerjaan dapat 

menghemat mengeluaran biaya dan tenaga.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

Manfaat perencanaan menurut (Hani Handoko 2003: 81) dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

2.1.2.1.1. membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan 

2.1.2.1.2. membantu menyatukan kesesuaian-kesesuaian atas masalah-masalah 

dalam perusahaan 

2.1.2.1.3. membantu manajer untuk lebih mudah memahami keseluruhan 

gambaran operasi perusahaan 

2.1.2.1.4. membantu penempatan tanggung jawab 

2.1.2.1.5. memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian 

organisasi 

2.1.2.1.6. membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami  

2.1.2.1.7. meminimalisasikan pekerjaan yang tidak pasti  

2.1.2.1.8. menghemat waktu, usaha dan dana.  

Manfaat perencanaan dalam pengelolaan usaha sangat penting akan tetapi 

perencanaan memiliki kelemahan diantaranya pada jalannya usaha perencanaan 

kadang tidak berjalan sebagaimana sesuai yang telah direncanakan karena situasi 

kadang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa diduga sebelumnya. Selain itu, 

perencanaan kadang membatasi suatu sistem manajemen untuk berinisiatif dan 

berinovasi.  

2.1.2.2  Pengorganisasian  

Pengorganisasian (organizing) adalah penentuan pekerjaan-pekerjaan yang 

harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi pekerjaan kepada 
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setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem-subsistem) serta 

penentuan hubungan-hubungan.  Pengorganisasian sangat penting dalam 

pengelolaan dan merupakan  wadah dan alat pelaksanaan proses, dan tempat 

kerjasama formal dari sekelompok orang dalam melakukan  tugastugas  (Hani 

Handoko 2003: 24). 

Menurut G. R. Terry dalam buku Drs. Malayu Hasibuan Organisasi dan 

Motivasi, Organizing is the esthablishing of effective behavioural relationship 

among person so that the may work together efficintly and again personal 

satisction for the purpose of achieving some goal are objective. Artinya: 

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakukan 

yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien 

dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan 

tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pengorganisasian merupakan 

pembagian atau pengelompokan tugas-tugas yang ada dalam perusahaan secara 

efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pelaksanaan proses 

pengorganisasian tiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada jenis perusahaan 

dan kebutuhan perusahaan. Pengorganisasian perusahaan kecil terdiri dari beberapa 

pengorganisasian yaitu:  

2.1.2.2.1. Organisasi Lini  

Organisasi lini hanya memiliki satu komando. Setiap anggota hanya 

menerima perintah dari satu orang dan bertanggung jawab kepada orang itu juga. 

Pengorganisasian ini biasanya kecil, karyawan sedikit dan saling mengenal satu 
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sama lain, serta spesialisasinya belum tinggi. Organisasi ini dapat digambarkan 

sebagai berikut.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Lini (Sondang Siagian 2002:113) 

 

2.1.2.2.2. Organisasi Fungsional  

Organisasi Fungsional merupakan kebalikan dari organisasi lini. 

Pengorganisasian ini memilki banyak pemegang wewenang yang memberi perintah 

kepada setiap bawahan. Para karyawan dituntut untuk mampu di segala bidang 

fungsional karena harus dapat menjalankan perintah dari berbagai atasan.  

Bentuk organisasi ini memiliki kebaikan yaitu pembagian tugas menjadi 

jelas, tugas para manajer lebih ringan, setiap fungsi dipegang orang yang ahli 

sehingga terdapat keserasian tugas dan keahlian, serta specialisasi karyawan dapat 

berkembang. Selain memiliki kelebihan, sistem pengorganisasian fungsional 

memiliki kelemahan yaitu tidak adanya kesatuan perintah sehingga dapat 

membingungkan karyawan. Selain itu, kesulitan yang timbul tidak dapat diatasi 

dengan cepat dan sering timbul perselisihan antara manajer dan karyawan. 

 

 

Direktur 
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Gambar 2.2 Bagan Organisasi Fungsional (Sondang Siagian 2002:121). 

 

2.1.2.2.3. Organisasi Lini dan Staf 

Organisasi ini merupakan organisasi lini ditambah ahli-ahli spesialis yang 

membantu tugas supervisor. Arus perintahnya tetap seperti organisasi lini namun 

seorang staf tidak boleh langsung memberikan instruksi kepada pekerja lini kerena 

harus melalui supervisornya. Tipe organisasi sesuai bagi organisasi besar yang 

daerah kerjanya luas, mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, 

dan karyawan banyak. 
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Gambar 2.3 Bagan Organisasi Lini dan Staf (Sondang Siagian 2002:119) 

 

2.1.2.2.4. Organisasi Panitia 

Dalam tipe organisasi ini terdapat panitia yang bertugas menyelesaikan 

masalah-masalah yang dianggap cukup berat, misalnya  seperti mengadakan 

perubahan jenis produk dan menilai program peningkatan laba.           

2.1.2.3 Kepemimpinan  

Kepemimpinan  (leading) adalah memberi inspirasi dan motivasi kepada 

karyawan untuk berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Setiap pimpinan 

perusahaan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda karena dipengaruhi 

oleh faktor-faktor kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pimpinan 

lini lini lini lini 

staf staf 

staf ahli staf 
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kepemimpinan seperti faktor situasi, karyawan, tugas, organisasi dan variabel-

variabel lingkungan lainnya yang berhubungan satu sama lain. Selain itu, seorang 

pimpinan harus memiliki ketrampilan dalam pengatur perusahaannya yaitu satu, 

kemampuan untuk membagi kekuasaan (empowerment). Kemampuan ini 

merupakan kemampuan untuk berbagi pengaruh dan kendali dengan bawahan. 

Ketrampilan yang kedua adalah intuisi yaitu kemampuan untuk mamantau dan 

mendiagnosa situasi, mengantisipasi perubahan, mengambil resiko, dan 

membangun kepercayaan. Ketrampilan yang ketiga adalah pemahaman diri (self 

understanding) yaitu kemampuan untuk mengenali kekuatan dan 

mengkompensasikan kelemahan yang ada pada diri seorang pimpinan dan manajer. 

Keempat adalah ketrampilan tampakan (vision) yaitu kemampuan untuk 

membayangkan situasi di masa depan yang berbada dan lebih dari yang sekarang, 

berikut cara/usaha untuk mencapainya. 

Tugas dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, pembuat 

kebijakan dan menggerakkan orang lain untuk menjalani pelaksanaan yang sesuai 

dengan kebijakan.  Gaya kepemimpinan dalam mengelola perusahaan tidak ada 

yang sempurna dan ideal. Hal tersebut dikarenakan gaya kepemimpinan cenderung 

dapat berubah-ubah. Gaya kepemimpinan tersebut pada dasarnya dikategorikan 

menjadi lima gaya kepemimpinan (Sondang P. Siagian 2002:17-26): 

2.1.2.3.1. Otokratik 

Gaya kepemimpinan otokratik merupakan gaya kepemimpinan yang 

cenderung egois karena dalam kepemimpinan pimpinan bertindak sendiri dan 

mengganggap karyawan sebagai orang-orang yang tingkat kedewasaan atau 

kematangannya lebih rendah. 
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2.1.2.3.2. Paternalistik 

Pemimpin mengambil sendiri dan keputusan tersebut dibicarakan kepada 

bawahan akan tetapi keputusan tersebut tidak melibatkan karyawan dalam proses 

pengambilan keputusan tersebut. 

2.1.2.3.3. Kharismatik 

Kepemimpinan kharismatik indikatornya dapat dilihat dari kepemimpinan 

yang dijalankan dapat diterima dan diakui oleh seluruh bawahan. Pimpinan 

memiliki kharisma tertentu dimata bawahan sehingga bawahan menjadi segan. 

2.1.2.3.4. Laissez Faire 

Gaya kepemimpinan Laissez Faire pemimpin cenderung malas untuk 

mengatur terlalu banyak jalannya usaha. Pimpinan mendelegasikan seluruh tugas 

kepada bawahan dengan pengarahan yang minimal karena menganggap bawah 

mampu mengerjakan tugasnya tersebut.   

2.1.2.3.5. Demokratik  

Kepemimpinan demokratik dianggap gaya kepemimpinan yang ideal tetapi 

tidak menjadi jaminan usaha berjalan mulus. Ciri kepemimpinan demokratik dapat 

dilihat dari pengambilan keputusan yang mengikutsertakan bawahan untuk terlibat 

untuk mencari cara menyelesaian yang terbaik. 

2.1.2.4 Pengarahan 

Pengarahan/penggerak atau Actuating adalah mengarahkan semua bawahan 

agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan (Dra. Malayu 

Hasibuan 2003 : 21) atau suatu kegiatan mengkoordinasi  untuk membuat 

karyawan melakukan apa yang diinginkan dan apa yang harus mereka lakukan 
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dimana melibatkan kualitas , gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-

kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. (Hani Handoko 

2003 : 25). Fungsi pengarahan sering disebut dengan berbagai macam-macam 

nama lain seperti directing, motivating. Menurut Henri Tayol, pengarahan sama 

dengan proses commanding.  

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang memiliki tujuan yaitu 

menyelaraskan antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu supaya tidak 

terjadi konflik dalam organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, pengarahan 

merupakan bentuk tindakan yang mengusahakan agar semua anggota organisasi 

melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan organisasi 

atau perusahaan.  

2.1.2.5 Pengawasan  

Pengawasan (controlling) adalah penemuan, penerapan cara dan peralatan 

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanankan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan disebut juga pengendalian, penilaian, koreksi. Setiap 

Perusahan perlu melaksanakan pengawasan karena pengawsan memiliki fungsi 

yang sangat penting terutama pada proses produksi. Fungsi pengawasan pada 

dasarnya mencakup empat unsur yaitu : 1) penetapan standart pelaksanaan, 2) 

penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, 3) pengukuran pelaksanaan nyata dan 

membandingkannya dengan standart yang telah ditetapkan dan 4) pengambilan 

tidakkan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standart. 

(Mahmud Machfoedz, 2006 : 24).  
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Pengendalian dalam buku Manajemen karya Hani Handoko terdiri dari tiga 

jenis pengendalian dalam perusahaan : 

Feed forward control/steering control yaitu pengendalian yang dilakukan 

sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.  Kegiatan ini dapat berupa kegiatan 

pengawasan terhadap bahan baku, pengawasan alat dsb untuk mengantisipasi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin akan muncul. Concurrent control/sceening 

control yaitu pengendalian atau pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanan kegiatan. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan pengawasan dalam proses 

produksi. Selama proses produksi berlangsung harus tetap dilakukan pengawasan 

terhadap karyawan, barang produksi untuk memastikan bahwa prosedur proses 

produksi telah terpenuhi.  Feedback control/past control yaitu pengendalian atau 

pengawasan yang dilakukan pada saat setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. 

Kegiatan ini dapat berupa cuallity control ( kontrol kualitas) terhadap produk yang 

telah selesai diproduksi. 

2.1.2.6 Motivasi  

Motivasi atau motivating termasuk dalam kegiatan pengarahan. Motivasi 

merupakan kegiatan memberikan dorongan dan arahan perilaku untuk bekerja lebih 

giat dan lebih baik (Mahmud Machfoed 2006:24). Manajer dapat meningkatkan 

motivasi karyawan dengan berbagai cara salah satunya dengan memberikan 

penghargaan yaitu promosi, peningkatan gaji dan hadiah. 
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2.1.2.7 Penyusunan Personalia  

Penyusunan Personalia atau staffing menurut (Hani Handoko 2003  

:24) adalah penarikan (recruitmen), latihan dan pengembangan, sistem penempatan 

dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang 

menguntungkan dan produktif. Penyusunan personalia mencakup kegiatan-kegiatan 

seperti menentukan persyaratan utnuk posisi jabatan yang dibutuhkan pada 

perusahaan. Langkah-langkah proses penyusunan personalia (staffing) adalah 

sebagi berikut (Hani Handoko 2003 : 234): 

2.1.2.7.1. Perencanaan sumber daya manusia, dirancang untuk menjamin 

kegiatan dan pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. 

2.1.2.7.2. Penarikan atau pengadaan calon-calon personalia. 

2.1.2.7.3. Seleksi kegiatan yang mencakup penilaian dan pemilihan untuk 

membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan organisasi. 

2.1.2.7.4. Latihan dan pengembangan, bertujuan menimgkatkan kemampuan 

perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas organisasi.  

2.1.2.7.5. Penilaian Pelaksanaan kerja, dilakukan dengan membandingkan 

antara pelaksanaan kerja perseorangamn dan standar-standar atau tujuan yang 

dikembangkan bagi posisi tersebut. 

2.1.2.7.6. Pemberian balas jasa dan penghargaan bagi karyawan sebagai 

kompensasi pelaksanaan kerja dan se  bagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu 

yang akan datang. 
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2.1.2.7.7. Perencanaan dan pengembangan karier, mencakup transfer 

(promosi, demosi atau lateral), penugasan kembali, pemecatan, pemberhentian atau 

pensiun. 

2.1.2.8 Penilaian  

Penilaian atau Evaluating adalah kegiatan pengukuran atau 

membandingkan ketentuan-ketentuan hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil 

yang dicapai (Sondang Siagian 2003:206). Penilaian hanya bisa dilakukan apabila 

satu tahap tertentu benar-benar telah terlampaui. Penilaian bersifat korektif total 

dan terdiri dari tiga bentuk koreksi/penilaian yaitu hasil pencapaian usaha melebihi 

target; hasil pencapaian usaha sesuai dengan target; hasil pencapaian usaha tidak 

sesuai dengan target.  

2.1.2.9 Koordinasi  

Koordinasi atau Coordinating merupakan proses pengintegrasian tujuan-

tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah 

(departemen/bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuab 

organisasi secara efisien (Hani Handoko 2003:195). Kebutuhan akan koordinasi 

tergantung pada sifat dan kebutuhan saling ketergantungan bermacam-macam 

satuan pelaksanaannya.  
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2.2 Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan  

2.2.1. Pengertian Usaha Sablon Dan Konfeksi  

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk 

mencapai sesuatu maksud ; pekerjaan (perbuatan , daya upaya, ikhtiar) untuk 

mencapai suatu maksud ; kerajinan belajar.  (KBBI, 2003 : 443). Dalam dunia 

perekonomian, usaha disebut juga dengan bisnis. Menurut Kamus Ekonomi, bisnis 

adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang 

berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan 

jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standard serta kualitas 

hidup mereka . 

Perusahaan Rahayu menjalankan dua usaha dalam satu perusahaan yaitu 

sablon dan konfeksi. Sablon salah satu kegiatan yang  merupakan proses untuk 

memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak seperti 

kertas, kayu, kaca, kain, plastik, kulit dan lain sebagainya (website google). 

Menurut KBBI 2003, Sablon adalah pola desain yang dapat dilukis, diguntuing 

atau dipotong sesuai dengan contoh.  

Sablon juga dapat diartikan sebagai kegiatan cetak mencetak grafis yang 

dilakukan secara manual oleh tenaga orang, dan sekarang telah dikembangkan 

cetak sablon dengan menggunakan mesin. (Guntur Nusantara, 2006 : 1). Menurut 

B. Sandjaja, sablon merupakan seni mencetak dengan screen. Screen merupakan 

alat vital mutlak dalam suatu penyablonan, berupa suatu bahan halus seperti lapisan 

yang berpori-pori halus. Secara ringkas sablon dapat diartikan suatu  kegiatan cetak 

mencetak grafis dengan menggunakan kain kasa (screen), pada bidang yang 
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menjadi sasaran cetak sehingga proses cetak mencetak atau printing menjadi lebih 

cepat dan mudah.  Sablon diartikan sebagai cara pengecapan yang dapat menarik 

keuntungan sebesar-besarnya dengan mempergunakan alat-alat yang serba 

sederhana (Heru G, 2008:24). 

Usaha dalam bentuk busana yang dijalankan Perusahaan Rahayu adalah 

konfeksi. Konfeksi merupakan salah satu usaha pembuatan busana secara massal 

dengan menggunakan ukuran standart untuk melayani masyarakat yang 

memerlukan pakaian dibuat dengan penggolongan ukuran yaitu ukuran S , ukuran 

M , ukuran L dan ukuran istimewa Ekstra L. (Rianto, 2003 : 27).  

Berdasarkan pengertian di atas usaha sablon dan konfeksi adalah usaha 

kegiatan untuk menghasilkan suatu barang yaitu berupa busana dalam skala besar 

dengan ukuran standart dan barang berupa sablon  dalam aneka bentuk baik dalam 

bentuk sablon kaos hingga sablon spanduk mulai dari barang setengah jadi sampai 

menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih dan memiliki kualitas yang baik 

2.2.2  Pengelolaan Usaha Bidang Jasa dan Produksi 

Setiap perusahaan memerlukan adanya manajemen dan jenis usaha yang 

jelas apakah perusahaan bergerak dibidang jasa, bergerak di bidang produksi, atau 

bergerak pada bidang dua bidang sekaligus yaitu usaha jasa dan produksi (Rulanti 

1997:111). Dalam pengelolaan usaha dibutuhkan seorang manajer untuk  

mengelola/menjalankan perusahaan.  

Pengelolaan usaha pada bidang jasa dan produksi mencakup kegiatan 

manajemen yang mengacu pada fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari (POAC) 

yaitu perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), 
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pelaksanaan/pengarahan (Actuating) dan pengontrolan (Controlling). Menurut G.R. 

Terry, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

2.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan meliputi seluruh proses awal sebelum pembuatan produk. 

Perencanaan usaha dibedakan satu sama lain antara perencanaan pada usaha 

konfeksi dan perencanaan pada usaha sablon, hal tersebut dilakukan untuk 

memudahkan proses produksi. Perencanaan pada usaha sablon dan konfeksi 

memiliki kesamaan yaitu sama-sama dilakukan setelah menerimaan order, ketika 

order datang dan terjadi kesepakatan kerja, perencanaan untuk memproduksi 

barang langsung dibuat secara cepat dan tepat sesuai dengan produk yang akan 

dihasilkan atau dibuat dengan perhitungan yang matang dengan menggunakan alat-

alat yang telah dimiliki perusahaan.  

Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan menurut (Louis A. Allen dalam Malayu SP Hasibuan 2004:10). 

Perencanaan bertujuan memberi pegangan bagi manajer agar mengetahui arah yang 

hendak dituju, mengurangi dampak perubahan, mengurangi pemborosan dan kesia-

sian serta menetapkan acuan untuk mempermudah melakukan pengawasan. 

Perencanaan dalam usaha produksi dan jasa antara lain : perencanaan lokasi dan 

bangunan, keuangan, alat dan bahan, tenaga kerja, produksi, pemasaran.   

2.2.2.1.1. Perencanaan Lokasi dan Bangunan 

Lokasi usaha adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya 

(Panji Anoraga, 2007 : 252). Besar kecilnya usaha yang dijalankan akan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

menentukan pemilihan lokasi, sehingga dalam pemilihan lokasi harus diputuskan 

dengan sangat hati-hati. 

Perencanaan lokasi usaha yang tepat akan menghemat biaya dalam 

memperoleh bahan baku, meghemat biaya transportasi dalam proses produksi dan 

dapat dekat dengan konsumen sehingga menjadi efisien dan perusahaan mampu 

berkembang dengan baik. Menurut (Panji Anogara 2007:201) faktor-faktor penting 

yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi masing-masing perusahaan berbeda. 

Faktor-faktor tersebut misalnya dekat dengan sumber-sumber penyedia bahan dan 

komponen produksi. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan 

masing-masing perusahaan.  Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan lainnya 

adalah jaringan transportasi yang baik, tenaga kerja yang tersedia, harga tanah 

untuk pabrik itu, sumber bahan baku dan pemasaran produksi yang dihasilkan, 

kebijakan pemerintah serta sikap masyarakat sekitar, kelestarian serta kenyamanan 

lingkungan dan tempat pembuangan limbah industri. 

Tempat usaha busana sablon dan konfeksi diwujudkan dengan menyewa 

tempat, atau memakai rumah sendiri yang lokasinya strategis untuk mendirikan 

usaha sehingga pemilihan lokasi yang tepat sangat membantu dalam menentukan 

jumlah order yang masuk dan harga jual serta menentukan perkembangan dan 

kemajuan usaha sablon dan konfeksi yang dijalankan. 

Lokasi usaha di Desa Mlati Lor terletak di tengah-tengah kota Kudus yang 

mudah dijangkau, keadaan masyarakat yang mendukung, tenaga kerja yang mudah 

dicari dan murah serta dekat dengan tersedianya sumber bahan baku produksi. 
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2.2.2.1.2. Perencanaan Keuangan 

Modal merupakan unsur utama yang menjamin berdiri dan hidupnya sebuah 

perusahaan. Singgih Wibowo (2000: 49) dalam bukunya mengatakan pada 

dasarnya dalam perusahaan dikenal dua macam modal yaitu:  

(1) Modal Tetap 

Modal tetap yaitu dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan semua 

kebutuhan fisik dan non fisik sebagai asset perusahaan baik yang mengalami 

penyusutan maupun tidak. Misalnya : tanah, bangunan, mesin. Sifat modal tetap 

tahan lama dan tidak akan habis selama proses produksi. 

(2) Modal Kerja  

Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menjalankan operasi 

perusahaan dan proses produksi. Modal kerja bersifat hanya sekali pakai saja dalam 

proses produksi misalnya modal untuk mengadaan bahan, upah buruh, pemasaran 

dan promosi.  

Sumber dana bagi perusahaan ada dua kelompok yaitu : 

(1) Modal sendiri  

Modal sendiri merupakan modal yang dimasukkan oleh para pemilik 

perusahaan yang digunakan untuk proses operasi perusahaan selama masih 

berjalan. Modal sendiri dibedakan menjadi dua yaitu modal yang bersumber dari 

luar perusahaan yaitu saham dan modal yang bersumber dari dalam yaitu saldo 

keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan. 
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(2) Modal Asing  

Modal asing adalah modal yang diperoleh perusahaan dari pinjaman-

pinjaman yang akan dioperaikan perusahaan dalam waktu tertentu saja, karena 

terdapat bunga. Misalnya pinjaman dari bank atau lembaga perkreditan komersial. 

2.2.2.1.3. Perencanaan Alat dan Bahan 

Perencanaan alat dalam usaha sablon dan konfeksi meliputi perencanaan 

pirantit yang akan digunakan dalm proses produksi dan bagaimana perawatan yang 

baik sehingga mesin menjadi awet dan menghindari kerusakan yang berarti. 

Perencaan bahan yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan 

untuk produksi, bagaimana cara memperoleh bahan baku dan merencanakan lokasi 

yang akan dijadikan lokasi suplay bahan baku tersebut.  

2.2.2.1.4. Perencanaan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas 

dan usaha mereka kepada perusahaan (T. Hani handoko, 2003 : 233). Perencanaan 

tenaga kerja antara lain menentukan jumlah dan spesifikasi keahlian karyawan 

yang akan direkrut dan dipekerjakan dalam perusahaan atau industry 

2.2.2.1.5. Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi antara lain menentukan jenis dan jumlah produksi 

yang akan dibuat agar tepat dalam kualitas, manfaat, dan kuantitas sehingga dapat 

dicapai keuntungan yang maksimal. Perencanaan produksi usaha konfeksi yang 

dimaksud adalah merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses 

produksi, mulai dari proses perencanaan model, menggambar pola, memotong 
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kain, sampai pada proses penjahitan  hingga menghasilkan pakaian yang 

berkualitas. Perencanaan produksi sablon meliputi proses produksi, mulai dari 

pembuatan screen, pencampuran cat, penyablonan hingga  pengeringan hasil 

sablon. 

2.2.2.1.6. Perencanaan Pemasaran 

Menurut Suryana (2003 : 101) untuk merencanakan dibutuhkan beberapa 

langkah diantaranya penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan, memilih pasar 

sasaran khusus, dan menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan.  

 

2.2.2.2 Pengorganisasian  

Meliputi membagi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian 

agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus dan proses kerja dapat 

berjalan lancar. Pada usaha konfeksi membagian kerja terdiri dari bagian pola-

potong, bagian jait, bagian obras, bagian penyelesaian, bagian packing dan cuallity 

control. dan pada usaha sablon, pengorganisasian kerja terdiri dari bagian sablon 

spanduk meliputi tukang (penyablon), kenek (pembantu tukang) dan penjait 

spanduk ; bagian sablon plastik/sablon kartu nama ; bagian sablon kaos meliputi 

tukang (penyablon) dan kenek (pembantu tukang). 

 

2.2.2.3 Pelaksanaan 

Kegiatan pengelolaan usaha sangat erat hubungan dengan pelaksanaan 

pengelolaan. Pelaksanaan pengelolaan meliputi: pengelolaan alat dan bahan, 
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pengelolaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan, 

pengelolaan produksi. 

2.2.2.3.1 Pelaksanaan  Alat dan Bahan 

Pelaksanaan alat pada usaha konfeksi dan sablon  meliputi piranti yang 

akan digunakan dalam proses produksi dan bagaimanan cara perawatan yang baik 

sehingga menjadi awet dan menghindari dari kerusakan yang berarti. Pengelolaan 

alat di bedakan antara alat konfeksi dan menggunaan alat sablon. Perawatan mesin 

dan peralatan diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi, pemeliharaan 

yang teratur dapat menjadikan kelancaran produksi dan dapat memperpanjang nilai 

ekonomis.  

Pelaksanaan bahan juga dibedakan antara bahan untuk produksi konfeksi 

dan produksi sablon. Pengelolaan bahan merupakan pengaturan cara penggunaan 

bahan baku dan bahan tambahan secara tepat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pengelolaan bahan dapat dibagi dalam dua golongan antara lain bahan baku dan 

bahan tambahan.  

 

2.2.2.3.2 Pelaksanaan Tenaga Kerja  

Pelaksanaan tenaga kerja harus dilakukan secara terus menerus untuk 

menjaga kebutuhan personalia perusahaan dengan orang-orang yang tepat dan pada 

waktu yang tepat. Menurut T. Hani Handoko tenaga kerja adalah orang yang 

memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka kepada perusahaan.  Hal-
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hal yang diperlukan dalam mengelola tenaga kerja adalah kebutuhan jabatan, 

penarikan, penggajian dan kompensasi. 

(1) Kebutuhan jabatan  

Pemenuhan kebutuhan jabatan merupakan suatu proses untuk 

mengumpulkan informasi mengenai suatu jabatan, meliputi jenis-jenis jabatan yang 

dilaksanakan, tanggung jawab, pengetahuan, wewenang dan hubungan yang 

terlibat dalam setiap jabatan (T Hani Handoko, 2003 :236). Usaha konfeksi yang 

masih kecil belum diperlukan banyak tebaga kerja, sehingga kadang terjadi 

kebutuhan jabatan yang rangkap seperti pemilik merangkap keuangan dan bagian 

pola. Usaha konfeksi yang telah berkembang dan besar, kebutuhan tenaga kerja 

juga semakin besar sehingga tiap-tiap bagian dikerjakan oleh tenaga kerja yang 

menguasai bidang tersebut. Kebutuhan jabatan dalam usaha konfeksi antara lain: 

pimpinan, pembuat pola, bagian potong, keuangan, tukang jahit dan pemasaran/ 

promosi. 

(2) Penarikan (Recruitment) 

Penarikan (recruitment) berkenaan dengan pencarian dan penarikan 

sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan organisasi. Rekrutment dimaksudkan untuk menyediakan sekelompok 

calon yang cukup banyak sehingga memungkinkan organisasi dapat memilih calon 

tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan seperti kemampuan, 

ketrampilan, kemauan, perilaku dan motivasi (Ulber Silalahi, 2002 : 277).  

(3) Penggajian/kompensasi 

Penggajian/kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan 

pembayaran financial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan 
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sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang (T Hani 

Handoko, 2003:245). Penggajian dan kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

tergantung pada kebijakan perusahaan sendiri dengan pertimbangan keperluan dan 

kemampuan perusahaan. System penggajian yang digunakan beraneka ragam dan 

cenderung tidak menggunakan pedoman yang pasti dalam menentukan upah bagi 

karyawan.    

2.2.2.3.3 Pelaksanaan Administrasi/keuangan 

Pelaksanaan administrasi adalah pencatatan terhadap semua hal dan 

kejadian atau kegiatan penting bagi pengelolaan seperti catatan pemesanan, catatan 

kepegawaian, dan sebagainya. Pelaksanaan administrasi sangat diperlukan setiap 

usaha baik usaha kecil maupun usaha besar karena administrasi memegang peranan 

yang sangat penting dalam jalannya usaha (Hani Handoko 2003). 

Pengadministrasian keuangan perusahaan digunakan untuk melihat pertumbuhan 

perusahaan terutama dalam sistem keuangannya. Dalam usaha jasa dan produksi 

seperti usaha busana konfeksi, administrasi yang harus dimiliki antara lain: 

(1) Buku pesanan  

Buku pesanan menurut Rulanti S (1997: 116) memuat segala informasi 

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

dengan masalah pesanan dapat terkoordinir dengan baik. 
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Tabel 2.2. buku pesanan 

No. Tanggal 
pesan 

Nama 
pemesanan 

Junlah 
pesanan 

Tanggal 
selesai Keterangan 

     

 

 

 

(2) Buku inventaris 

Buku inventaris memuat daftar inventaris alat dan bahan yang dimiliki 

perusahaan. Berikut contoh inventaris menurut Rulanti S. (1997 : 118) 

Tabel 2.3. buku inventaris 

No
. 

Contoh 
bahan/nama 

Pemasukan Pengeluaran 
Sisa

. Ket tanggal jumlah tanggal jumlah 

        

 

 

(3) Buku catatan pegawai 

Buku catatan pegawai terdiri dari buku absensi yang mencatat daftar hadir 

karyawan dan buku tugas yang memuat tentang pekerjaan karyawan setiap harinya. 

Berikut contoh buku catatan pegawai menurut Rulanti S. (1997 : 116). 

Tabel 2.4. buku catatan pegawai 

No. Nama Datang 
pukul Tugas Pulang pukul Tanda 

tangan 
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Pelaksanaan keuangan  adalah pengaturan dan pencatatan semua 

pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Pengelolaan keuangan harus diatur secara 

rapi dan tepat agar mengecekan lebih mudah. Pengendalian keuangan yang lemah 

dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, oleh karena itu dalam mengelola 

keuangan sangat diperlukan sistem pembukuan yang baik.  Pembukuan mengenai 

seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan digunakan untuk mengetahui 

keadaaan keuangan perusahaan seperti transaksi keuangan, biaya, laba rugi, dan 

pajak yang harus dibayar (Singgih Widodo 2007 : 37).   

2.2.2.3.4 Pelaksanaan Produksi 

Pelaksanaan produksi memegang peranan yang besar dalam menghasilkan 

produk perusahaan. Pengelolaan produksi dikelompokkan  sendiri-sendiri antara 

usaha konfeksi dan usaha sablon. Pelaksanaan produksi terdiri dari perbekalan 

produksi dan  proses produksi (Singgih Wibowo, 2007 : 24).  

Pelaksanaan perbekalan produksi meliputi semua barang dan bahan yang 

dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksi. Perbekalan produksi 

terdiri dari: 1) bahan baku proses produksi, 2) bahan setengah jadi, olahan yang 

merupakan bagian produk, 3) bahan pembantu proses produksi, 4) bahan pengemas 

dan pengepak, serta 5) bahan-bahan lain untuk keperluan pabrik termasuk pelumas, 

bahan bakar, suku cadang mesin.  

Proses produksi merupakan kegiatan memproduksi produk. Dalam usaha 

konfeksi produk yang dihasilkan adalah busana/pakaian yang terbuat dari berbagai 

jenis bahan misal dari bahan kaos. Dalam usaha sablon produk yang dihasilkan 
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brang-barang sablon misalnya spanduk, sablon kaos dll. Proses produksi pada 

usaha konfeksi memiliki langkah keja sebagai berikut: 

(1) Melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh produsen tentang model 

pakaian yang sedang digemari konsumen. 

(2) Merencanakan model, ukuran dan macam bahan 

(3) Menggambar polanya dengan mengambil salah satu ukuran yang ada, 

menggunting bahan serta menjahitnya sehingga selesai satu potong serta 

diperhitungkan kalkulasi harganya. 

(4) Membuat pola yang sebenarnya dengan ukuran yang dipesan S, M, L dan 

XL dari kertas karton yang tidak mudah rusak. 

(5) Membuat rancangan harga dan bahan secara cermat dengan 

mempergunakan ukuran yang sebenarnya untuk tiap-tiap ukuran dari model itu. 

Dengan demikian akan diperoleh keterangan lengkap mengenai bahan yang 

diperlukan untuk setiap potongnya, setelah selesai persiapan kemudian dilakukan 

permintaan bahan baku dan bahan tambahan ke gudang.  

(6) Pola maupun bahan-bahan yang diperlukan serta contoh rancangan 

bahannya disertakan kebagian produksi. 

(7) Pola dikutip dengan kapur jahit pada lapisan kain yang paling atas. Untuk 

mendapatkan hasil yang banyak sekaligus, pemotongan bahan dilakukan dengan 

mesin potong.  

(8) Setelah selesai digunting kemudian dipilih menurut jenis pekerjaanya 

beserta kartu tugas yang bersikan cara menjahit dan memasang bagian-bagiannya, 

diserahkankan kebagian penjahitan. 

(9) Tiap penjahit diberi tugas menyelesaikan pakaian sampai selesai. 
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(10) Setelah selesai melengkapi kancing atau hiasan pakaian diserahkan ke 

bagian pemeriksaan mutu. 

(11) Setelah diperiksa dengan teliti, dipisahkan dengan diberi tanda untuk 

pakaian yang kurang baik mutunya atau kurang sempurna jahitannya dan nantinya 

dijual sebagai barang cacat.  

(12) Pakaian-pakaian yang terpilih diberi label, berisikan ukuran, nomor model, 

nama bahan yang dipakai dan cara pemeliharaannya. 

(13) Setelah semua selesai, baru kemudia disetrika dan dipres (diberi bentuk 

tertentu) dipak dan diserahkan kebagian penyimpanan hasil produksi segera 

diserahkan kebagian penjualan. 

Proses produksi usaha sablon meliputi kegiatan sebagai berikut (Heru 

Granito, 2007:38): 

(1) Pembuatan klise (film) adalah lembaran yang digunakan sebagai bahan 

acuan cetak.  

(2) Mengafdruk film yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut: pelapisan, 

pngeringan awal (start drying), penyinaran (exposing),pengeringan akhir (finish 

drying). 

(3) Menyablon, proses menyablon biasanya dibantu oleh kenek (pembantu 

sablon) untuk sablon spanduk. 
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(4) Pengeringan hasil sablonan. Pengeringan dilakukan dengan cara menjemur 

di bawah sinar matahari. 

 

 

2.2.2.3.5 Pelaksanaan Pemasaran/Promosi 

Pelaksanaan pengelolaan  pemasaran atau promosi di dalam perusahaan 

memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pemasaran atau promosi meliputi 

Gb. 2.5.  pengeringan hasil sablonan (www.proses sablon.com) 

Gb. 2.4. proses menyablon (www.proses sablon.com) 
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analisis pasar, sistem pemasaran, cara pembayaran dan pengiriman barang (Singgih 

Widodo:2007:71).  

Analisis pasar dilakukan untuk mengambil kebijaksanaan pemasaran. 

Kebijaksanaan pemasaran merupakan suatu pengambilan langkah untuk menuju 

suatu tujuan pemasaran yaitu menjual produk. Analisis pasar dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan responden atau pengamatan atau observasi langsung 

di lapangan untuk mensurvai pasar. 

Sistem pemasaran terdiri dari kebijaksanaan produk, pengemasan dan 

pengepakkan produk dan kebijakkan harga. Perusahaan harus dapat memilih 

dengan tepat barang-barang yang harus dihasilkan atau yang diusahakan. 

Kebijaksanaan pemilihan produk harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan 

dapat menarik konsumen. Pengemasan dan pengepakkan produk perlu diperhatikan 

karena kemasan yang menarik menambah minat pembeli. Fungsi utama dari 

pengemasan adalah sebagai pelindung isi barang dan sebagai sarana promosi secara 

tidak langsung. Harga menjadi dasar pertimbangan pertama seseorang dalam 

membeli suatu barang. Kebijakkan menentukkan harga barang harus 

memperhitungkan situasi harga yang berlaku di pasaran dan memperhitungkan 

faktor biaya produksi dan laba yang diinginkan. 

Bentuk pembayaran diantaranya sebagai berikut: Pembayaran tunai 

dilakukan setelah barang diserahkan, pembayaran dengan uang muka dan sisanya 

dilunasi dengan tunai atau diangsur sesuai dengan perjanjian, pembayaran dengan 

mengangsur sebagian atau seluruhnya dengan jangka waktu tertentu, pembayaran 

belakangan yaitu pembayaran dilakukan bersamaan dengan diterimanya kiriman 

barang berikutnya. 
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2.2.2.4 Pengawasan  

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan.(T. Hani Handoko 2003 : 25). Kegiatan pengawasan meliputi seluruh 

kegiatan mengecekkan kualitas yang layak produksi baik pada awal sebelum proses 

produksi atau setelah produk jadi agar kualitas dapat terjaga dan tidak 

menngecewakan konsumen atau pelanggan. Kegiatan pengawasan pada usaha jasa 

dan produksi terdiri dari pengawasan produksi dan pengawasan mutu yang 

dilakukan oleh pimpinan atau dilakukan oleh manajer.  

Pengawasan produksi merupakan kegiatan pengawasan yang pada 

prinsipnya mengusahakan proses produksi berjalan lancar dan tepat waktu sesuai 

dengan rencana serta segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi seperti alat 

dan bahan telah sesuai dengan rencana (Singgih Widodo 2007 : 27). Pengawasan 

mutu adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan mutu dan memperbaiki kesalahan mutu yang mungkin terjadi 

(Singgih Widodo 2007 : 30). Standart mutu tiap perusahaan berbeda-beda 

tergantung pada jenis usahanya. Standart mutu untuk usaha konfeksi dipengaruhi 

oleh sasaran pasar yang terdiri dari golongan jenis konfeksi yaitu konfeksi 

golongan kualitas rendah, golongan kualitas menengah dan golongan kualitas 

tinggi. Standart mutu untuk usaha sablon dipengaruhi dari teknologi yang 

digunakan, alat-bahan serta keahlian penggunaan teknik sablon yang ada.  
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2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Kecil 

Setiap perusahaan memiliki kelebihan dan kelemahan dalam menjalankan 

usaha. Kelebihan dan kelemahan disebabkan oleh banyak hal. Perusahaan dapat 

menjadi tangguh dan berumur panjang karena pengusaha memiliki kejelian, 

ketajaman menganalisa keadaaan, pandai mengikuti dan memanfaatkan situasi, 

tekun, hemat, tanggap pada pembaruan, pembinaan karyawan, mengikuti 

pendidikan dan faktor keberuntungan. 

2.2.3.1. Kelebihan Perusahaan Kecil 

Menurut (B.N. Marbun, 1993 :33) kelebihan dari mendirikan perusahaan 

kecil antara lain: 

2.2.3.1.1. Pengalaman bisnis sederhana 

Pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan kecil masih bersifat sederhana 

karena kebanyakkan perusahaan kecil belum memiliki cakupan pengelolaan dan 

pengalaman usaha yang luas seperti pada perusahaan besar.   

2.2.3.1.2. Mandiri dan tidak ada birokrasi  

Perusahaan kecil tidak memiliki birokrasi yang rumit karena perusahaan 

kecil dipegang/dimiliki oleh satu orang dan segala bentuk pengelolaan, prosedur 

keputusan dilakukan secara cepat dan tepat oleh diri sendiri tanpa melalui 

birokrasi. 

2.2.3.1.3. Cepat tanggap dan fleksibel 

Perusahaan kecil biasanya cepat tanggap dan fleksibel terutama dalam 

berhubungan dengan konsumen. Perusahaan kecil biasanya mengerti akan 
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keinginan konsumen sehingga mereka cepat melakukan perubahan penambahan 

atau pengurangan barang produksi.   

2.2.3.1.4. Cukup dinamis dan ulet.  

Perusahaan kecil dalam menghadapi perkembangan suplai dan selera 

pembeli cukup dinamis. Perusahaan kecil sangat cepat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan keadaaan. Pimpinan ataupun karyawan memiliki sifat ulet yang 

lebih dibanding pegawai negeri. Rata-rata pengusaha tidak mengenal hari libur 

dalam bekerja.  

2.2.3.2.Kelemahan Perusahaan Kecil 

Menurut (B.N. Marbun 1993:36) kelemahan dari mendirikan perusahaan 

kecil antara lain:  

2.2.3.2.1. Tidak atau jarang meempunyai perencanaan tertulis. 

Perencanaan merupakan pedoman melakukan langkah-langkah dalam 

mencapai tujuan. Tanpa adanya perencanaan mengakibatkan perusahaan kecil tidak 

dapat memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran atau tujuan 

yang diprioritaskan sehingga hasil tidak dapat diukur secara pasti tanpa adanya 

pedoman yang jelas dan konkret 

2.2.3.2.2. Tidak berorientasi pada masa depan 

Pengusaha yang mendirikan perusahaan kecil umumny tidak berorientasi 

pada masa depan. Mereka mengandalkan pengalaman yang terjadi di masa lalu dan 

hari ini. Umumnya tidak memikirkan apa yang akan terjadi 5 tahun kedepan dan 

tidak membaca kecenderungan masa depan yang akan terjadi.    
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2.2.3.2.3. Tidak memiliki pendidikan yang relevan. 

Pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan seseorang memiliki 

mengetahuan serta wawasan yang luas. Latar belakang pendidikan peguasaha 

mempengaruhi dalam pertumbuhan usaha. Pengusaha perusahaan kecil sebagian 

besar tidak berpendidikan tinggi.  

2.2.3.2.4. Tidak memiliki pembukuan yang teratur. 

Umumnya perusahaan kecil tidak memiliki pembukuan yang teratur 

karena dilandasi dari latar belakang pendidikan yang tidak relevan sehigga 

penyusunan pembukuan masih belum teratur.  

2.2.3.2.5. Jarang mengadakan pembaharuan (inovasi) 

Pembaharuan atau inovasi dilakukan agar konsumen tidak merasa bosan 

dengan produk yang dihasilkan. Perusahaan kecil jarang melakukan pembaharuan 

karena proses pembaharuan biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Inovasi/pembaharuan dilakukan dengan melakukan analisis pasar dan perencanaan 

yang matang. 

2.2.3.2.6. Cepat puas 

Sikap cepat puas dengan hasil yang dicapai saat ini membuat pengusaha 

menjadi berhenti untuk mengembangkan usahanya. Bertambahnya usia suatu 

perusahaan haruslah diikuti dengan bertambah majunya usaha yang dijalankan. 

2.2.3.2.7. Kurangnya pengetahuan akan perkembangan teknologi 

Penguasaaan pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan latar belakang 

pendidikan. Seseorang yang memiliki latar pendidikan yang tinggi tentunya 

mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Mengikuti perkembangan 
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ilmu dan teknologi mampu meningkatkan dan melihat peluang perkembangan 

dunia  usaha yang ada di pasar.  
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.   Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data atau lisan dari orang-

orang yang diamati karena peneliti akan mengungkap bagaimana gambaran 

pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Rahayu yang menjalankan dua 

usaha dalam satu perusahaan. Penelitian kualitatif ini bersifat apa adanya, terjadi 

secara alami, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaaan dan 

kondisinya, lebih menekankan pada diskripsi secara alami (Suharsimi Arikunto, 

2002 : 12).  Data dalam penelitian ini lebih menekankan pada deskriptif naratif 

bukan berupa angka.  

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2008:4) Penelitian 

Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskkriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, 

pendekatan diarahkan pada latar dan individu secara utuh (holistik). Peneliti terjun 

langsung ke lapangan, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang ada di lapangan tanpa manipulasi atau dikondisikan. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk 

menggambarkan serta menguraikan keadaan atau fenomena tentang sistem 

pengelolaan Perusahaan Rahayu yang menjalankan dua usaha di bidang busana dan 
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sablon serta mengumpulkan informasi yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari 

perusahaan dalam mengelola dua usaha sekaligus. 

3.2.  Lokasi Penelitian  

Lokasi dari penelitian adalah di Perusahaan Rahayu Sablon dan konfeksi 

yang beralamat di Desa Mlati Lor Rt.01 Rw.05. Kec. Kota, Kab. Kudus. Alasan 

dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena perusahaan Rahayu telah berdiri 

kurang lebih 20 tahun dalam mengelola dua usaha. Selain itu, jumlah karyawan, 

sarana dan prasarana, tempat produksi telah layak untuk diteliti.  

3.3.  Fokus Penelitian  

Seseorang peneliti harus tahu persis data mana dan data tentang apa yang 

perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena 

tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang 

dikumpulkan untuk alasan tersebut maka diperlukan penentuan fokus penelitian 

yang merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif (Lexy 

J.Moleong, 2008 : 94). Penentuan fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan 

sistem pengelolaan usaha pada Perusahaan Rahayu di Desa Mlati Lor Kudus. 
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Tabel 3.1. Fokus Penelitian 

Fokus Sub 
Fokus Aspek Komponen Informan 

Metode  

wa

wan

cara 

Dok

ume

ntas

i 

Obs

erva

si 

Alat 
 

Pengel
olaan 
Usaha 
Sablon 
dan 
konfek
si di 
Perusa
haan 
Rahay
u 

Kegiata
n 
Pengelo
laan  
dua 
usaha 

Kegiata
n 
manajeri
al 

Manajerial 
pada sablon  
Manajerial 
pada konfeksi 

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

Lembar 
observa
si  
Pedoma
n 
wawanc
ara, 
dokume
ntasi 
dan 
camera 
 

Kegiata
n 
pelayana
n 
terhadap 
konsum
en/pelan
ggan 

Sikap 
pelayanan 
kepada 
konsumen  
 
 
 
 

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi, 
karyawan  
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Fungsi 
Manaje
men 
Perusah
aan 
Rahayu 

Perenca
naan 

a. Perencanaan 
Lokasi dan 
Bangunan 

b. Perencanaan 
Keuangan 

c. Perencanaan 
alat dan 
bahan  

d. Perencanaan 
Tenaga 
kerja 

e. Perencanaan 
produksi 

f. Perencanaan 
Pemasaran 

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi, 
karyawan 
konfeksi dan 
karyawan 
sablon  
 
 
 
 

 

√ 
 
 
 √ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 

Pengorg
anisasia
n 
 

Struktur 
organisasi 
perusahaan 

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi, 

√ √ 

 

√ 
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karyawan  
 

Kepemi
mpinan 
 

Sikap dan 
gaya 
kepemimpina
n pimpinan 
Rahayu 

 

Manajer 
sablon, 
karyawan 
 

√ 
 

 √ 
 

Pelaksan

aan  

a. Pelaksanaa
n alat dan 
bahan 

b. Pelaksanaa
n keuangan  

c. Pelaksanaa
n tenaga 
kerja 

d. Pelaksanaa
n produksi 

e. Pelaksanaa
n 
pemasaran  

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi, 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

Pengara
han 

Kegiatan 

memotivasi 

dan 

komunikasi 

 

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi, 

√ 

 

 √ 

 

Pengaw
asan  

a. Pengawasa
n Produksi 

b. Pengawasa
n mutu 

Pemilik 
perusahaan, 
manajer sablon 
dan manajer 
konfeksi, 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

3.4.   Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian menyatakan dari mana data dapat 

diperoleh. Menurut Lexy J. Moleong (2008:157) sumber data dalam penelitian 
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kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.  

3.4.1. Kata-kata dan Tindakan  

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yaitu 

pimpinan, manajer, seluruh karyawan dan konsumen atau pelanggan di Perusahaan 

Rahayu. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

video/ audio tapes, pengambilan foto, atau film. Kegunaan sumber data ini adalah 

sebagai data utama yang berasal  langsung dari narasumber. 

3.4.2. Foto  

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi – segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis 

secara induktif. Foto digunakan sebagai dokumentasi kegiatan yang ada selama 

penelitian berlangsung dan memberikan gambaran mengenai objek penelitian. 

3.4.3. Data Statistik  

Data statistik yang telah tersedia dapat digunakan sebagai sumber data 

tambahan bagi keperluannya. Data Statistik misalnya laporan keuangan, data 

karyawan dsb. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

3.4.4.  Data Primer  

Merupakan data yang utama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data 

yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi data dan informasi melalui 

wawancara dan observasi yang dilakukan di Perusahaan Rahayu melalui Pimpinan 

Perusahaan, Manajer bagian konfeksi, Manajer bagian sablon, karyawan sablon, 

karyawan konfeksi dan pelanggan.  
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3.4.5.  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini 

dijadikan sumber data penelitian oleh peneliti adalah : 

3.4.5.1. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk membrikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Lexy J. Moleong, 2008: 132). Informan 

dalam penelitian ini adalah Pimpinan Perusahaan, Manajer bagian konfeksi, 

Manajer bagian sablon, karyawan sablon, karyawan konfeksi dan pelanggan terkait 

tentang sistem pengelolaan usaha di Perusahaan Rahayu di Desa Mlati Lor Kudus.  

3.4.5.2. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa foto-foto, buku-buku atau literatur yang ada 

hubungannya dengan sistem pengelolaaan di Perusahaan Rahayu. Dalam hal ini 

data yang didapat adalah data sekunder. 

3.5.  Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi tentang sistem pengelolaan usaha perusahaan Rahayu. 

Informasi tentang sistem pengelolaan usaha yang dilakukan di perusahaan Rahayu 

Sablon diperoleh melalui pemilik perusahaan, karyawan, dan manajer perusahaan.   

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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3.5.1. Metode Observasi  

Metode observasi yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadapa suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra seperti penglihatan, penciuman, peraba 

(Suharsimi Arikunto, 2002 :133).  Metode observasi digunakan untuk memperoleh 

keberhasilan pengelolaan yang tidak dapat diungkapkan dengan metode lainnya, 

sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Pengamatan/observasi yaitu 

dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung untuk mengamati berbagai 

aktivitas yang dilakukan pimpinan dan manajer perusahaan dalam proses 

pengelolaan usahanya. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting 

adalah mengendalikan pengamatan dan ingatan peneliti, untuk mempermudah 

pengamatan dalam penelitian digunakan : catatan-catatan, alat elektronik seperti 

camera, pengamatan, pemusatan pada data-data yang tepat dan menambah bahan 

persepsi tentang obyek yang diamati.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi tentang kondisi alat dan 

bahan di perusahaan Rahayu, proses produksi yang dilakukan di konfeksi dan 

proses produksi yang dilakukan di sablon.   

3.5.2. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi  yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mendokumentasikan data-data yang ada. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa cacatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, reger, agenda dan 

sebagainya. (Suharsimi Arikunto 2002 : 188).  Metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data tentang penataan ruang dan karyawan, peralatan dan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

menyediaan bahan, yang terkait tentang sistem pengelolaan usaha pada perusahaan 

Rahayu. 

3.5.3. Metode interview 

Metode interview merupakan alat mengumpul data informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode 

interview ini digunakan utnuk memperoleh jawaban dari responden dengan cara 

bertatap muka, metode ini dilakukan pada waktu survey awal penelitian dan pada 

saat wawancara dengan responden yaitu pimpinan, manajer, dan karyawan.  

Pada penelitian tahap awal peneliti menggunakan teknik wawancara yang 

tidak terstruktur, yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat bebas, santai 

dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada subyek untuk memberikan 

keterangan yang tidak terduga dan keterangan-keterangan yang tidak dapat 

diketahui jika menggunakan wawancara terstruktur. Subyek mendapatkan 

kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pendapat/pandangan 

dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. 

Setelah mendapat gambaran umum tentang sistem pengelolaan usaha 

perusahaan Rahayu, tahap selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sifatnya 

mendalam sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas.  

 Metode interview digunakan untuk mengetahui sistem pengelolaan usaha 

konfeksi dan pengelolaan sablon Rahayu dengan melakukan wawancara kepada 
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Pimpinan Perusahaan, manajer perusahaan, karyawan sablon dan konfeksidengan 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. 

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Ttringulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode.  

3.6.1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 

kembali kepercayaan informasi yang diperoleh dari pimpinan, manajer 

sablon,manajer konfeksi dan karyawan. 

3.6.2. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dari 

beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. 

Dengan teknik triangulasi peneliti membandingkan hasil wawancara yang 

diperoleh dari informan. Aplikasi langsung yang diperoleh peneliti sesuai dengan 

tindakan di lapangan yaitu yang pertama, peneliti membandingkan data hasil 

pengamatan sementara dari keadaaan fisik perusahaan dengan hasil wawancara 

dengan Pimpinan Perusahaan; kedua, peneliti membandingkan situasi perusahaan 

Rahayu yang dikatakan oleh manajer sablon dan manajer konfeksi dengan apa yang 

dikatakan oleh Pimpinan Perusahaan. Ketiga, Peneliti membandingkan hasil 

wawancara karyawan dengan manajer perusahaan; keempat, peneliti 

membandingkan hasil wawancara Pimpinan Perusahaan dengan hasil observasi 

pada pelaksanaan sistem pengelolaan usaha dengan menggunakan lembar observasi 

dengan dengan hasil wawancara pimpinan dan manajer. 
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3.7. Metode Analisis Data  

Analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

ingin mendapatkan gamabaran keadaaan atau fenomena pada saat ini dalam hal ini 

mengenai system pengelolaan usaha sablon dan konfeksi di Perusahaan Rahayu. 

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam 

teknik analisis data yaitu :  

3.7.1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data digunakan untuk mencatat semua data secara obyektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan melalui observasi dan 

wawancara dengan informan Sebagai pendukung hasil penelitian digunakan 

dokumentasi baik dalam bentuk gambar maupun dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan.   

3.7.1.1.Reduksi Data  

Reduksi Data merupakan pemilahan, rangkuman atau penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi yang disusun secara focus dari hasil pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi sehingga dapat member gambaran yang bermakna.  

3.7.1.2.Klasifikasi Data 

Klasifikasi data merupakan langkah dimana data-data yang telah 

dikumpulkan dipisah-pisahkan atau disesuaikan dengan bidang permasalahannya. 

3.7.1.3.Interprestasi Data  

Interprestasi data merupakan langkah untuk menganalisis data lebih lanjut, 

yaitu data yang dikumpulkan kemudian diasumsikan sesuai dengan landasan tujuan 
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penelitian. Data yang digunakan untuk mendukung dari hasil penelitian 

diinterprestasikan sehingga data pokok dan penunjang dari hasil penelitian.  

3.7.1.4. Penyajian Data  

Penyajian data berupa uraian deskriptif secara sederhana tetapi keutuhannya 

tetap terjamin sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil 

penelitian.  

3.7.1.5.Penarikan Simpulan atau Verifikasi Data  

Penarikan simpulan atau verifikasi dan analisis data dilakukan untuk 

mencari pola, tema, hubungan dan persamaan hal-hal yang terjadi. Penarikan 

simpulan atau verifikasi dapat dilakukan selama penelitian berlangsung dan 

merupakan suatu  kegiatan konfigurasi yang utuh sehingga dapat dikatakan dan 

dijamin kredibilitas serta objektifitas hasil penelitian. Kesimpulan data ini 

didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Skema analisis data (Usman dan Akbar,2008:86) 
 

Pengumpula
n Data 

Reduksi 
Data 

Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/verifik

asi data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan Rahayu 

4.1.1. Sejarah Berdiri  

Perusahaan Rahayu berdiri pada tahun 1984 dimulai dari usaha home 

industri sablon yang dirintis oleh bapak H. Bambang. Perusahaan Rahayu terletak 

di desa Nganguk Pengapon. Bapak H. Bambang semula adalah seorang pegawai 

sablon di sebuah perusahaan sablon milik bapak Joni. Bapak H. Bambang 

memutuskan mengundurkan diri untuk mencoba mendirikan usaha sablon sendiri 

di rumah. Jumlah karyawan yang dimiliki hanya 2 orang karyawan yang 

membantunya dalam pembuatan pesanan sablon. Usaha sablon milik bapak H. 

Bambang menerima segala bentuk sablon mulai dari sablon kertas, plastik hingga 

sablon spanduk. 

Usaha home industri sablon ini terus berjalan seiring berjalannya waktu. 

Pelanggan Rahayu berasal dari kerabat, tetangga dan teman. Promosi dari mulut ke 

mulut terjadi sehingga usaha sablon bapak H. Bambang pada tahun 1990 diajak 

kerjasama oleh perusahaan Elektronik Polytron. Kerjasama yang dilakukan adalah 

jasa penyablonan tulisan loggo Polytron pada chasing komponen-komponen alat 

elektronik dari Polytron seperti komponen tape dan remote control. Tempat usaha 

Rahayu yang semula berada di desa Nganguk Pengapon pindah di  desa Mlati Lor 
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Rt.01 Rw.05 No.695. Tempat tersebut menjadi tempat usaha perusahaan Rahayu 

hingga sekarang dan jauh lebih luas.  

Hasil kerjasama dengan perusahaan Polytron menjadikan perusahaan 

Rahayu banyak dikenal masyarakat. Sekitar tahun 1995, Bapak H. Bambang mulai 

melayani penyablonan kaos dan berkembang menjadi usaha konfeksi yang khusus 

membuat pesanan kaos sablonan baik kaos untuk santai maupun kaos untuk 

seragam olahraga. Bapak H. Bambang memanfaatkan peluang untuk mendirikan 

usaha konfeksi karena didukung adanya keterersediaan modal. Sejak saat itulah 

mulai tahun 1995 Perusahaan Rahayu menggeluti dua bidang usaha yaitu usaha 

sablon dan usaha konfeksi.  

                     

Gambar  4.1. tempat usaha Rahayu 

Sumber :hasil observasi 

Jumlah karyawan yang dimiliki sekarang ini berjumlah 31 orang yang 

terdiri dari 19 orang karyawan pada usaha sablon dan 12 orang pada usaha 

konfeksi. Karyawan Perusahaan Rahayu kebanyakan karyawan yang berpendidikan 

rendah sebagian besar hanya lulusan SMP dan lulusan SMA.  

Perusahaan Rahayu merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dan 

produksi. Kegiatan jasa yang dilakukan yaitu melayani jasa penyablonan segala 
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rupa barang dimana barang yang akan disablon dibawa sendiri oleh pelanggan. 

Sedangkan kegiatan produksi yang dilakukan adalah menghasilkan produk yang 

terdiri dari berbagai macam  kaos, spanduk, dan berbagai bentuk sablonan (kartu 

nama, neon box dsb). Produk yang dihasilkan merupakan pesanan yang dipesan 

oleh pelanggan. Perusahaan Rahayu tiap harinya mampu mendapatkan 

omset/pendapatan antara Rp. 300.000,00 hingga Rp. 1.500.000,00 dari hasil 

kegiatan usahanya.  

Konsumen/pelanggan biasanya adalah mayarakat yang membutuhkan jasa 

sablon dan produk kaos T-Shirt/training yang tidak terbatas dari kalangan tertentu 

saja. Pelanggan berasal dari setiap kalangan baik masyarakat umum maupun dari 

instansi sekolah atau perusahaan-perusahaan.  

Perusahaan Rahayu telah memiliki izin mendirikan usaha dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus. Hal tersebut berdasarkan hasil 

observasi peneliti yang mendapati adanya SIUP (Surat Izin Usaha dan 

Perdagangan) terpajang di dinding kantor. Dalam SIUP yang dimiliki Perusahaan 

Rahayu, perusahaan Rahayu dikatagorikan sebagai usaha kecil karena memiliki 

kekayaaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan 

tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,-  (Satu Miliyar Rupiah). 

Perusahaan Rahayu merupakan usaha keluarga dimana di dalam usaha 

tersebut melibatkan anggota keluarga secara langsung dalam kepemimpinan atau 

jabatan/fungsi. Jalannya usaha Perusahaan Rahayu dijalankan oleh anggota 

keluarga sendiri yang terdiri dari bapak H. Bambang sebagai kepala keluarga 

merupakan pemilik dan pimpinan utama perusahaan, sedangkan anak dan menantu 
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dilibatkan sebagai manajer dan pemegang tugas bagian administrasi, pembuatan 

pola konfeksi serta disain sablon. 

4.1.2. Motto Perusahaan Rahayu 

Perusahaan Rahayu memiliki Motto dalam menjalankan usahanya. Motto 

Perusahaan Rahayu  adalah “Maju dan Berkembang Bersama Kami”. Dalam Motto 

tersebut mengandung makna bahwa perusahaan Rahayu ingin menjadi perusahaan 

yang maju dan berkembang dengan mengajak para kolega-kolega , karyawan dan 

pelanggan Perusahaan Rahayu untuk ikut memberikan dukungan, masukan guna 

menjadikan perusahaan Rahayu menjadi lebih baik ke depannya. Berdasarkan hasil 

observasi, tulisan motto tersebut tertulis pada papan nama perusahaan yang di 

gantung pada dinding pintu masuk. 

Berkaitan dengan pernyataan di atas, seperti yang disampaikan oleh bapak 

H. Bambang, sebagai berikut : 

“Iya kami memiliki motto yaitu Maju dan Berkembang Bersama Kami. 
Intinya dalam motto tersebut saya mengajak rekan-rekan, pelanggan untuk 
bersama-sama memajukan Rahayu”(01/PP/RAHAYU/2011: 27 ). 
 

 
4.2. Hasil Penelitian  

4.2.1. Sistem Pengelolaan Perusahaan Rahayu  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan Rahayu 

dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian 

dilakukan analisis data yang diperoleh selama penelitian maka didapat hasil 

penelitian mengenai gambaran sistem pengelolaan perusahaan Rahayu. Sistem 

pengelolaan usaha dibagi antara pengelolaan pada konfeksi dan pengelolaan pada 
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sablon. Pembagian bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan kinerja 

usaha. Pengelolaan usaha yang terbagi dua tersebut masih merupakan satu 

kesatuan dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh bapak H. Bambang sehingga 

berada di bawah satu naungan. Seluruh pengelolaan perusahaan melibatkan 

anggota keluarga dari bapak H. Bambang yaitu anak serta menantu. Wewenang 

pengelolaan konfeksi dikelola/dipegang oleh  bapak H. Bambang sedangkan 

pengelolaan sablon dipegang oleh putra bapak H. Bambang yang bernama Anto.  

Sesuai dengan uraian di atas, berikut hasil wawancara dengan pemilik 

Perusahaan Rahayu:  

“Perusahaan ini cara pengelolaannya saya bagi menjadi dua. Usaha 
konfeksi dan usaha sablon masing-masing saya sendirikan. Usaha 
konfeksi saya pengelolaanya saya yang memegang. Sedangkan usaha 
sablon putra saya mas Anto yang memegangnya. Saya percayakan 
pengelolaan sablon kepada Anto karena saya tidak lagi mampu kalo 
harus mengurus dua-duanya, karena faktor usia juga ikut ambil andil. 
Saya ingin perusahaan ini dikelola oleh anak-anak saya sendiri karena 
memang dari awal saya mendirikan untuk masa depan mereka untuk itu 
saya melibatkan anak-anak dan menantu saya untuk mengelolanya 
bersama-sama” (01/PP/RAHAYU/2011: 5). 

Penyataan senada juga diungkapkan Anto selaku manajer sablon bahwa : 

“Pemilik dan pendiri perusahaan ini adalah bapak akan tetapi untuk 
tanggung jawab dalam menjalankan usaha yang terbagi dua ini ada 
manajernya sendiri-sendiri. Saya memegang tanggung jawab pada 
sablon sedangkan bapak memegang tanggungjawab konveksi.” 
(03/MS/RAHAYU/2011: 2). 

 

4.2.1.1.   Kegiatan Pengelolaan Usaha Sablon  

Kegiatan pengelolaan usaha sablon di pegang oleh putra Bapak H. 

Bambang yang bernama bapak Anto. Bapak Anto merupakan anak laki-laki satu-

satunya dari keluarga Bapak H. Bambang yang diberi tugas serta tanggung jawab 
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untuk mengelola usaha sablon. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa 

Bapak Anto memiliki pendidikan terakhir yaitu  D3 Jurusan Teknik Komputer 

UDINUS. Kemampuan mendesain gambar sangat dibutuhkan dalam usaha sablon 

terutama dalam pembuatan disain gambar sablon sehingga bapak Anto sangat 

dipercaya selain sebagai  pemegang pengelolaan sablon juga pemegang bagian 

disain sablon dan kaos.  

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan, kegiatan pengelolaan usaha sablon yang dilaksanakan meliputi fungsi-

fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan akan tetapi pengelolaan usaha sablon 

lebih mengedepankan pada perencanaan dan pelaksanaan saja. Kegiatan 

perencanaan yang lebih diutamakan adalah pada perencanaan produksi yang 

meliputi proses pembuatan disain dan perencanaan akan kebutuhan bahan untuk 

produksi sablon terutama sablon spanduk. Perencanaan produksi meliputi 

perencanaan pembuatan disain, menghitung rancang bahan dan harga sesuai 

dengan kebutuhan produksi. Kegiatan pelaksanaan yang paling diutamakan adalah 

pelaksanaan produksi karena Perusahaan Rahayu sangat memperhatikan hasil 

produksi yang bagus demi kepuasan pelanggan. Kegiatan pengawasan pada usaha 

sablon dilakukan sewajarnya karena karyawan telah mampu bekerja secara baik 

dan mandiri. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Sablon 

Bapak Anto sebagai berikut : 

“Pelaksanaan kegiatan pada usaha sablon lebih saya utamakan pada 
perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan yang paling penting adalah 
perencaan produksi yang terdiri dari disain sablonan dan kebutuhan 
bahan untuk memproduksi sablon karena tiap produk sablon berbeda-
beda kebutuhannya. Saya tidak begitu melakukan pengawasan yang 
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ketat, pengawasan saya lakukan sewajarnya, karyawan telah mandiri 
dalam bekerja, mereka mengerti dan dapat membaca disain yang telah 
saya buat.” (03/MS/RAHAYU/2011:4). 

Senada dengan yang diungkapkan Bapak Anto, Bapak Syukur karyawan 
sablon mengatakan bahwa : 

“Proses produksi lebih diutamakan, kami biasanya cukup membaca 
disain yang telah dibuat bapak Anto karena dalam disain telah diberi 
keterangan-keterangan dan kami juga sudah terbiasa dengan  cara yang 
dilakukan bapak Anto. Apabila ada kesulitan kami akan bertanya kepada 
bapak Anto agar kesalahan tidak terjadi.” (05/KS/RAHAYU/2011:4). 

 

Kualitas hasil sablonan sangat dijaga dan pelayanan terhadap konsumen 

sangat diutamakan. Pelayanan yang diberikan diantaranya kualitas produk yang 

bagus, ketepatan akan janji yang diberikan pada pelanggan, sikap ramah dan 

pemberian potongan harga.  Hal tersebut berdasarkan wawancara yang diutarakan 

oleh Bapak H. Bambang : 

“ Kami memberikan jaminan kualitas barang kepada konsumen agar 
mereka mau datang kembali untuk menyablon atau pesan kaos. Selain 
itu, kami juga sering memberikan potongan harga kepada pelanggan 
terutama pelanggan lama. Kami tidak masalah kalau hanya 
memperoleh keuntungan yang mepet karena pemberian harga yang 
miring tapi kualitas bagus menjadikan pelanggan menjadi royal 
terhadap kami.” (01/PP/RAHAYU/2011:28). 
 
Anto selaku manajer sablon mengungkapkan bahwa : 

“ Dalam melayani pelanggan kami selalu bersifat ramah dan penuruti 
sekaligus memberi saran atas keinginan pelanggan apabila pelanggan 
menginginkan pesanan sesuai dengan yang diminta baik pesanan kaos 
maupun sablon. Pelanggan yang memesan barang dalam jumlah yang 
banyak biasanya dari bapak atau saya memberikan potongan harga. 
Ketepatan hari pesanan jadi selalu kami pegang, apabila tidak bisa 
terlaksana maka kami selalu memberikan informasi terlebih dahulu 
kepada pelanggan agar pelanggan tidak kecewa saat datang.” kualitas 
bagus menjadikan pelanggan menjadi royal terhadap kami.” 
(03/MS/RAHAYU/2011:19). 
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Pelanggan Perusahaan Rahayu Bapak Kardi mengatakan : 

“Harga tidak mahal, cukup kompetitif sesuai dengan harga di pasaran, 
standart” (08/PR/RAHAYU/2011: 3). 

4.2.1.2. Kegiatan Pengelolaan Usaha Konfeksi 

Kegiatan pengelolaan usaha konfeksi dipegang dan dijalankan oleh Bapak 

H. Bambang yang merupakan pendiri perusahaan Rahayu. Bapak H. Bambang 

telah lama berpengalaman di bidang usaha sablon dan konfeksi sehingga mampu 

menjadi pimpinan tertinggi di perusahaannya meskipun hanya lulusan SMP. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, kegiatan 

pengelolaan usaha konfeksi juga terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan akan tetapi usaha 

konfeksi lebih mengedepankan pada perencanaan,  pelaksanaan dan pengawasan. 

Pada perencanaan usaha konfeksi, kegiatan perencanaan yang lebih 

condong dilakukan adalah perencanaan bahan. Perencanaan bahan sangat 

diperhatikan karena pasokan bahan untuk produksi kaos tidak selalu ada pada 

inventaris bahan di perusahaan Rahayu. Selain itu bahan baku terkadang sulit 

didapat dari pemasok untuk permintaan warna-warna tertentu.  

Kegiatan pelaksanaan yang lebih condong dilakukan adalah pelaksanaan 

produksi dan pelaksanaan tenaga kerja. Pada kegiatan pelaksanaan, proses produksi 

lebih mendapatkan perhatian karena Bapak H. Bambang mengacu pada kualitas 

produk yang telah menjadi pedoman perusahaan Rahayu dalam melayani 

konsumen. Berdasarkan pengamatan di lapangan, bapak H. Bambang melakukan 

pengawasan secara teratur karena pada usaha konfeksi kerja karyawan cenderung 
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menurun ketika kegiatan pengawasan tidak dilakukan oleh bapak H. Bambang 

langsung.  

Uraian di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak H. Bambang 

sebagai berikut : 

“ Kegiatan dalam usaha konfeksi yang paling saya perhatikan adalah 
kegiatan perencanaan bahan, pelaksanaan produksi dan pengawasan”. 
(02/MK/RAHAYU/2011:4). 

Hal tersebut didukung dari penyataan karyawan konfeksi dan manajer 
sablon 

Pernyataan karyawan konfeksi Kunanti: 

“Bapak lebih sering mengamati dalam proses produksi”. 
(04/KK/RAHAYU/2011: 11). 

Pernyataan manajer sablon  

“Sedangkan pada usaha konfeksi yang saya tau, bapak lebih dominan 
dalam proses produksi dan pengawasan kerja karyawannya.” 
(05/MS/RAHAYU/2011:5). 

 

4.2.2. Gambaran Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Perusahaan Rahayu 

Fungsi-fungsi manajemen merupakan bagian terpenting dari pengelolaan 

usaha dan menjadi pedoman dalam menjalankan suatu usaha. Pengelolaaan usaha 

dapat terlihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan. Setiap jenis usaha 

memiliki fungsi manajemen yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan di Perusahaan Rahayu dengan menggunakan metode observasi, 

dokumentasi dan wawancara kemudian dilakukan analisis data yang diperoleh 

selama penelitian maka didapat hasil penelitian mengenai gambaran fungsi-fungsi 

manajemen yang dilakukan dalam sistem pengelolaan perusahaan Rahayu. Fungsi-
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fungsi tersebut  terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengarahan.   

 

4.2.2.1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan proses awal dari segala bentuk kegiatan dalam 

perusahaan. Perencanaan yang matang menjadikan kegiatan dapat berjalan sesuai 

dengan harapan. 

Perencanaan di dalam system pengelolaan Rahayu meliputi :  

4.2.2.1.1. Perencanaan Lokasi dan Bangunan 

4.2.2.1.2. Perencanaan Keuangan  

4.2.2.1.3. Perencanaan Alat dan Bahan 

4.2.2.1.4. Perencanaan Tenaga Kerja  

4.2.2.1.5. Perencanaan Produksi  

4.2.2.1.6. Perencanaan Pemasaran  

4.2.2.1.1.   Perencanaan Lokasi dan Bangunan 

Perencanan Lokasi dan bangunan sangat penting dalam mendukung 

kelangsungan usaha. Pemilihan lokasi dan bagunan yang tepat menjadikan usaha 

menjadi lebih mudah beroperasi. Dari hasil dokumentasi dan observasi yang 

peneliti lakukan tempat usaha Perusahaan Rahayu diwujudkan dengan memakai 

rumah pemilik sendiri. Tempat usaha lokasinya berada  di Desa Mlati Lor terletak 

di tengah-tengah kota Kudus yang mudah dijangkau. Desa Mlati Lor merupakan 

desa yang  memiliki keadaan masyarakat yang mendukung, tenaga kerja yang 

mudah dicari dan murah serta dekat dengan tersedianya sumber bahan baku 
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produksi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak H. Bambang, sebagai 

berikut :  

“Semula usaha saya bertempat di desa Nganguk Pengapon kemudian 
setelah berkembang saya pindah tempat usaha di desa Mlatilor RT.01 
RW.05. Kecamatan Kota Kabupaten Kudus” 
(01/PP/RAHAYU/2011:2). 

 

Jl. Pandowo 

Gg. Kelompok  

 

Jl. Pramuka 

 

Gb 4.2 denah lokasi Rahayu 

Bangunan yang digunakan sebagai tempat produksi pada perusahaan 

Rahayu terpisah antara usaha konfeksi dan usaha sablon tetapi masih dalam satu 

komplek usaha. Bangunan usaha untuk kegiatan konfeksi berada bersebelahan 

dengan  rumah pemilik sedangkan untuk usaha sablon berada di sebelah utara dari 

tempat usaha konfeksi. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar seluruh kegiatan 

sablon tidak mengganggu kesehatan pemilik rumah karena pada kegiatan produksi 

sablon selalu menggunakan bahan-bahan cat kimia. Pernyataan di atas berdasarkan  

hasil wawancara dengan bapak H. Bambang sebagai berikut: 

“Luas bangunan meliputi dua rumah. Rumah bagian sebelah utara dan 
rumah bagian selatan. Rumah bagian utara untuk usaha sablon, terutama 
untuk sablon spanduk dan sablon plastik sedangkan untuk sablon kaos 
dipusatkan di rumah bagian selatan. Rumah di sebelah selatan dibagi dua 
untuk usaha konfeksi, sablon kaos dan sebagai tempat tinggal saya dan 
keluarga saya”(01/PP/RAHAYU/2011:3). 

 

Tempat 
Usaha 
Sablon 

Rumah Tempat Usaha 
Konfeksi 

Rumah 
Pemilik 
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Bangunan usaha konfeksi berupa sebuah ruangan berbentuk leter L yang 

memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik sehingga tidak memerlukan 

tambahan lampu dalam kegiatan produksi sehari-hari. Sirkulasi udara lancar 

menjadikan ruangan tidak pengap dan lembab. Ruangan juga dilengkapi sarana 

kamar mandi dan tersedia peralatan untuk kegiatan produksi konfeksi. 

Bangunan usaha sablon berupa sebuah rumah bangunan lama yang 

memiliki pencahayaan yang kurang baik karena sedikit sekali lampu dan ventilasi 

udara sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk secara maksimal. Ventilasi yang 

sedikit menjadikan ruangan terlihat sumpek dan pengap dan bau cat cukup 

menyengat. 

Penjelasan mengenai  uraian di atas sesuai dengan yang dituturkan oleh 

bapak H. Bambang, bahwa:  

“Ruang kerja konfeksi telah memenuhi syarat kesehatan, dilengkapi 
fasilitas kamar mandi yang selalu dijaga kebersihannya dan ventilasi 
sangat bagus akan tetapi untuk ruang kerja produksi sablon masih umpek 
dan gelap mengingat bagunan yang saya pakai adalah bangunan rumah 
tua dimana masih membutuhkan banyak perbaikan” 
(01/PP/RAHAYU/2011:4).  
 
Senada dengan uraian di atas karyawan konfeksi Mbak Kunanti 

mengatakan: 

“Ruang kerja menurut saya sudah nyaman. Tempatnya tidak umpek, 
ventilasi dan pencahayaan ruang cukup.  Fasilitas kamar mandi juga 
tersedia sehingga sudah memenuhi syarat kesehatan” 
(04/KK/RAHAYU/2011:1). 

 
Karyawan sablon bapak Syukur mengatakan: 

“Saya merasa keadaaan ruang kerja sablon sumpek dan pengap berbau 
cat dimana-mana. Ventilasi hanya sedikit yaitu hanya terdapat di bagian 
barat bagunan ruang kerja” (05/KS/RAHAYU/2011:1). 
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Gb. 4.3 Denah ruang kerja usaha konfeksi 

Keterangan gambar  

1 : mesin jahit lurus 

2 : mesin obras 

3 : mesin dek 

4: mesin lubang kancing 

5 : lemari etalase 

6 : almari penyimpanan alat dan bahan 

7 : tempat menyetrika 

8 : kamar mandi 

9 : tempat menyablon kaos 

10 : alamari penyimpanan kain 
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11 : tempat untuk memotong 

12 : kantor/ruang tamu 
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Gb. 4.4. Denah ruang kerja usaha sablon 

Keterangan gambar 

1 : ruang sketsa dan penyimpanan barang pesanan yang telah jadi 

2 : ruang sablon kertas, plastic dsb 

3 : kamar mandi dan ruang mencuci peralatan sablon 

4 : gudang penyimpanan alat-alat 

5 : mushola 

6 : ruang sablon spanduk 

7 : ruang afdruk 

8 :  ruang jemur 
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4.2.2.1.2. Perencanaan Keuangan  

Perencanaan keuangan dalam bidang usaha biasanya berupa modal yang 

digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Bentuk perencanaan 

perusahaan Rahayu berupa modal yang berasal dari pemilik Perusahaan  Rahayu. 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, modal  

perusahaan Rahayu terdiri dari modal tetap digunakan untuk membeli tanah, 

bangunan, mesin pada awal pendirian usaha dan modal yang digunakan untuk 

proses produksi merupakan modal sendiri dan modal asing (modal pinjaman 

Bank). 

Modal kegiatan untuk menjalankan usaha perusahaan  Rahayu tidak terlalu 

besar teutama untuk usaha sablon. Modal produksi yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu buah spanduk hanya sekitar Rp. 8.000/m. Sedangkan modal 

produksi untuk memproduksi sablon kertas, plastik, dan kartu nama bekisar 

antara Rp. 150 - Rp. 20.000/barang. Modal produksi yang dibutuhkan usaha 

konfeksi relatif lebih besar karena harga bahan baku kaos lebih mahal daripada 

cat dan kebutuhan sablon. Modal produksi yang dibutuhkan yaitu antara 

Rp.500.000 hingga Rp.2.000.000. Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara 

sebagai berikut: 

Pernyataan Bapak H. Bambang selaku Manajer konfeksi 

“Modal yang dibutuhkan dalam proses produksi konfeksi untuk 
menghasilkan minimal 10 buah kaos sekitar Rp. 500.000-
Rp.2.000.000”. (02/MK/RAHAYU/201:6). 
 
 
 
Pernyataan bapak Anto selaku manajer sablon 
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“Pada usaha sablon justru modal yang dibutuhkan tidak besar. Biaya 
yang dibutuhkan untuk memproduksi misalnya spanduk sekitar Rp. 
8.000/m. Biaya sablon kertas, plastik dsb berkisar antara Rp. 100-
Rp.20.000/barang.” (03/MS/RAHAYU/201:8). 

 

Perusahaan Rahayu mengalami kesulitan modal untuk produksi pesanan 

yang junlahnya banyak Perusahaan Rahayu melakukan pinjaman ke Bank yang 

memiliki bunga ringan untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan tersebut. 

Pernyataan di atas berdasarkan wawancara dengan bapak H. Bambang sebagai 

berikut : 

“Bentuk perencanaan keuangan di Perusahaan saya tidak begitu khusus. 
Saya memulai usaha dengan modal tetap saya untuk pembelian tanah 
untuk rumah dan bangunan usaha serta mesin-mesin seperti diesel dan 
mesin-mesin jahit kemudian untuk proses produksi sehari-hari saya 
menggunakan modal sendiri yang berasal dari simpanan dana saya 
sendiri akan tetapi apabila simpanan tersebut tidak mencukupi saya 
pinjam ke Bank Pasar yang memiliki bunga pinjaman yang rendah”. 
(01/PP/RAHAYU/2011:6 ). 
 
Senada dengan Bapak H. Bambang, Bapak Anto mengatakan bahwa : 
 
“Ketika kami mengalami kesulitan keuangan kami biasanya melakukan 
pinjaman ke Bank.” (03/MS/RAHAYU/2011: 21). 

 

4.2.1.1.3. Perencanaan Alat dan Bahan 

Perencanaan alat meliputi perencanaan piranti untuk proses produksi suatu 

usaha. Perencanaan alat di Perusahaan Rahayu pada usaha konfeksinya 

berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan meliputi mengadaan alat jahit 

dan alat-alat mendukungnya yang meliputi mesin jahit highspeed biasa sebanyak 

5 buah, 3 mesin obras, 1 mesin dek, 1 mesin lubang kancing, lemari etalase, 

lemari tempat benang dan almari tempat menyimpan bahan selain itu terdapat 
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juga setrika. Perencanaan alat pada usaha sablon terdiri dari screen ukuran besar 

untuk sablon, screen ukuran kecil untuk sablon plastik/kertas, screen untuk kaos , 

rakel besar, rakel kecil, meja sablon besar untuk spanduk, meja sablon untuk 

sablon kertas/plastik, meja sablon untuk sablon kaos.  

Berdasarkan hasil observasi perencanaan bahan di Perusahaan Rahayu 

bersifat kondisional, hal tersebut dikarenakan Perusahaan Rahayu memproduksi 

barang berdasarkan pesanan yang datang sehingga segala kebutuhan bahan baku 

seperti kain kaos baru direncanakan setelah pesanan datang, meskipun demikian 

Rahayu telah memiliki stok bahan seperti bahan kaos dan kain spanduk yang 

sering dipesan, selain itu persediaan segala macam jenis dan warna benang, 

berbagai jenis cat. Perusahaan Rahayu menjalin hubungan kerjasama dengan toko 

kain langganan sebagai mitra kerja dalam mengadaan kebutuhan kain.  

4.2.1.1.4. Perencanaan Tenaga Kerja  

Perencanaan tenaga kerja di perusahaan dapat terlihat dari penentuan 

jumlah dan spesifikasi keahlian karyawan. Secara garis besar bentuk perencanaan 

tenaga kerja di perusahaan Rahayu disesuaikan dengan kapasitas daya tampung 

perusahaan dalam mneyerap karyawan. Perusahaan Rahayu merupakan 

perusahaan kecil yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sedikit mengingat 

kapasitas produksi yang tidak besar. 

Jumlah tenaga kerja di Perusahaan Rahayu yang berjumlah 31 orang telah 

direncanakan dan disesuaikan dengan spesifikasi keahlian masing-masing 

karyawan. Tenaga kerja dipilah-pilah untuk ditempatkan pada spesifikasi 

keahlian yang dimiliki. Tenaga kerja yang memiliki keahlian menyablon 
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ditempatkan pada sablon dan tenaga kerja yang memiliki keahlian menjahit 

ditempatkan pada usaha konfeksi. Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak H. Bambang sebagai berikut: 

“Pembagian kerja sudah sesuai. Ada yang bagian pola, menjahit, 
finishing dsb. Saya  menempatkan karyawan yang dapat menjahit saya 
tempatkan pada bagian jahit, yang tidak dapat menjahit saya tempatkan 
pada bagian selain jahit misalnya pada bagian finishing atau pembelian. 
Pada usaha sablon karyawan yang trampil menyablon saya tempatkan 
untuk mengerjakan sablon. Karyawan yang tidak bisa menyablon dia 
menjadi kenek (pembantu sablon)” (01/PP/RAHAYU/2011: 13).   
 

Berdasarkan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan mendapati 

bahwa kebutuhan akan tenaga kerja pada usaha sablon cenderung lebih banyak 

dibandingkan pada usaha konfeksi. Hal tersebut dikarenakan pada usaha sablon 

produksi lebih besar daripada usaha konfeksi. 

4.2.1.1.5. Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi meliputi segala sesuatu hal yang dilakukan sebelum 

proses produksi dilakukan. Perencanaan produksi Perusahaan Rahayu berupa 

perencanaan yang meliputi segala kebutuhan yang akan digunakan untuk 

produksi.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, perencanaan produksi 

Perusahaan Rahayu dilakukan ketika order datang baik itu pada usaha konfeksi 

dan pada usaha sablon karena Perusahaan Rahayu hanya memproduksi sablon 

dan kaos ketika ada pesanan yang datang sehingga perencanaan produksi baru 

dilakukan ketika order datang. Perencanaan produksi yang dilakukan Perusahaan 

Rahayu pada usaha konfeksi adalah menghitung bahan yang dibutuhkan yaitu 
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kain, benang, kancing, bahan pelapis dan sebagainya yang disesuaikan 

berdasarkan permintaan ukuran yang diinginkan oleh pelanggan. Bentuk 

perencanaan produksi konfeksi yang lainnya seperti menentukan disain pola dan 

pecah pola yang dibutuhkan. Perencanaan produksi pada sablon meliputi proses 

rancangan pembuatan disain, menghitung jumlah bahan yang akan digunakan.  

4.2.1.1.6. Perencanaan Pemasaran  

Setiap perusahaan pasti membutuhkan sasaran pasar untuk menjual 

produk. Sebelum menentukan sasaran pasar, terlebih dahulu harus melakukan 

perencanaan pemasaran. Konfeksi dan sablon Perusahaan Rahayu tidak memiliki 

perencanaan pemasaran yang spesifik karena Perusahaan Rahayu tidak memiliki 

tempat khusus untuk menjual produknya. Perusahaan Rahayu hanya melayani 

pasar berdasarkan permintaan pesanan dan sasaran pemasaran Perusahaan 

Rahayu mencakup semua kalangan. 

Uraian di atas berdasarkan hasil observasi dan dipertegas oleh hasil 

wawancara dengan Bapak H. Bambang sebagai pimpinan perusahaan:  

“Pemasaran dilakukan tidak di toko-toko tetapi kami menerima pesanan 
yang datang pada perusahaan kami”( 01/PP/RAHAYU/2011:24). 

 
Hal yang sama kembali dituturkan oleh Bapak H. Bambang sebagai 

manajer konfeksi dan Anto selaku manajer Sablon: 

“Teknik pemasaran kami tidak menjual barang ke pasar tetapi kami 
menerima order yang datang ke kami karena kami sebelumnya telah 
melakukan promosi-promosi” (02/MK/RAHAYU/201: 14). 

 
“Sama halnya dengan konfeksi, pemasaran sablon tidak menjual produk 
ke pasar tetapi kami menerima order yang datang kepada kami. Kami 
sangat menjaga kualitas produk sehingga pelanggan mau datang 
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kembali pesan kepada kami sehingga terjalin mitra di beberapa instansi 
perusahaan dalam hal pengadaan spanduk atau barang sablon” 
(03/MS/RAHAYU/201: 18). 

 

4.2.2.2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk menentukan pembagian 

pekerjaan dalam suatu perusahaan sehingga tugas menjadi jelas dan efektif. 

Pengorganisasian terdiri dari struktur organisasi dan pembagian kerja karyawan. 

Pengorganisasian pada Perusahaan Rahayu konfeksi dan sablon sifatnya masih 

sederhana dimana pembagian pengelompokkan kerja menggunakan sistem 

organisasi fungsional yang membagi pekerjaan berdasarkan fungsi dan 

specialisasi pekerjaan pada konfeksi dan pekerjaan sablon. Struktur organisasi di 

Perusahaan Rahayu terdiri dari 2 wewenang yaitu wewenang pada konfeksi dan 

wewenang pada sablon yang memiliki pemegang kekuasaaan tertinggi yaitu 

pemilik perusahaan yang bertannggung jawab penuh atas perusahaan.  

Struktur organisasi Perusahaan Rahayu terdiri dari anggota keluarga 

sendiri yang menempati posisi penting di perusahaan Rahayu. Pemegang 

wewenang sablon ditempati oleh putra Bapak H. Bambang bernama Anto yang 

merupakan lulusan sarjana teknik komputer disain dan grafis Universitas Dian 

Nuswantoro, sedangkan wewenang konfeksi dipegang oleh Bapak H. Bambang.  

Uraian di atas berdasarkan pernyataan dari bapak H. Bambang: 

“Struktur organisasi yang ada di usaha saya ini dibagi 2 wewenang 
yaitu wewenang pada bagian sablon dan wewenang pada bagian 
konfeksi. Tiap wewenang dipegang oleh anggota keluarga sendiri. 
Untuk wewenang sablon saya serahkan kepada putra saya. Sedangkan 
wewenang konfeksi saya sendri yang memegangnya dengan dibantu 
oleh menantu saya” (01/PP/RAHAYU/2011: 10).  
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Dari uraian dan wawancara di atas struktur organisasi Perusahaan Rahayu 

dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

  

Gambar 4.5: Bagan struktur organisasi 

 

Pada bagan di atas dapat dijabarkan bahwa pada usaha konfeksi karyawan 

konfeksi memiliki membagian kerja yang terdiri dari bagian pola-potong, bagian 

jait, bagian obras, bagian penyelesaian, bagian packing, cuallity control dan 

bagian khusus sablon kaos. Sedangkan usaha sablon karyawan  terdiri dari bagian 

tukang (penyablon), kenek (pembantu tukang). Hal tersebut berdasarkan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama, pembagian kerja 

karyawan di Perusahaan Rahayu yang diutarakan oleh Bapak H. Bambang, 

sebagai berikut; 

“Pembagian kerja di konfeksi terdiri dari bagian pola jadi sekaligus 
bagian potong, bagian jahit, obras, penyelesaian, pengemasan, Cuallity 
control dan bagian penyablon kaos. Penyablon kaos ini saya bedakan 
dengan penyablon selain kaos karena kalau ikut pada karena 
spesilisasinya berbeda jadi saya ikutkan sendiri ke usaha konfeksi agar 
hasilnya lebih bagus. ” (02/MK/RAHAYU/2011: 13). 

Manajer Sablon 

karyawan karyawan karyawan karyawan 

administrasi 

Pimpinan Utama 

Manajer konfeksi 

administrasi 
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Hasil wawancara dengan manajer sablon Mas Anto adalah sebagai berikut: 

“Pembagaian kerja di sablon Rahayu ini karyawan terdiri dari beberapa 
bagian yaitu penyablon, sketsa dan kenek. Penyablon atau biasa kami 
sebut dengan tukang di sini terdiri dari beberapa yaitu penyablon 
kertas/plastic, penyablon spanduk. Pada bagian penyablonan spanduk 
dibantu oleh kenek yang terdiri sampai 5 orang.” 
(03/MS/RAHAYU/2011: 17). 

 

Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Perusahaan Rahayu 

menyebabkan adanya kerja karyawan yang rangkap seperti pemilik usaha 

merangkap kerja memegang pengelolaan usaha konfeksi, demikian juga dengan 

karyawan konfeksi yang merangkap tugas sebagai pembuat pola dan penyablon 

kaos, tugas penyelesaian yang  merangkap sebagai tenaga bagian pembelian 

bahan, hal tersebut berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan. 

 

4.2.2.3. Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan seorang pimpinan perusahaan dapat terlihat dari 

sikap dan cara dalam pengambilan keputusan ketika perusahaan sedang 

mengalami kesulitan atau masalah. Sikap lainnya adalah pemberian pengarahan 

dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan Perusahaan 

Rahayu dapat terlihat berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bapak H. 

Bambang yaitu berdasarkan penuturan manajer sablon Anto, karyawan konfeksi 

dan karyawan sablon. 
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Penuturan Anto manajer sablon: 

“Ayah saya dalam memimpin perusahaan orangnya tegas. Beliau tidak 
pernah membeda-bedakan karyawan. Apabila ada suatu masalah dalam 
pekerjaan, beliau biasanya selalu membicarakannya dengan saya untuk 
meminta pendapat saya meskipun keputusan yang diambil kadang 
bertolak belakang tetapi hal tersebut tidak lantas menjadikan kami 
saling memaksakan kehendak, kalau pengambilan keputusannya baik 
saya ikut ayah karena beliau lebih berpengalaman dari saya” 
(03/MS/RAHAYU/2011: 6). 

 
Penuturan Bapak Syukur karyawan sablon; 

“Bapak sangat kooperatif. Beliau biasanya terlibat langsung dalam 
proses produksi. Beliau selalu melakukan pengawasan dan memberikan 
pengarahan kepada karyawan apabila kami belum paham, dan beliau 
orang yang telaten dan sabar”(05/KS/RAHAYU/2011: 10).   

 
Penuturan serupa juga diutarakan oleh karyawan konfeksi Kunanti 

terhadap sikap kepemimpinan Bapak H. Bambang, sebagai berikut; 

“Sikap bapak dalam mengkoordinir karyawannya santai tetapi tegas. 
Beliau membuat karyawan tidak tegang dalam bekerja tetapi beliau 
orang yang tegas dalam bersikap” (04/KK/RAHAYU/2011: 11). 
 
 
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bapak  H. Bambang 

merupakan pimpinan yang tegas dan demokratis. Bapak H. Bambang dalam 

memecahkan suatu masalah melibatkan putranya Anto untuk memberikan 

pendapatnya untuk mencari solusi penyelesaiaan yang terbaik misalnya ketika 

penelitian berlangsung, Perusahaan Rahayu sedang mengalami masalah kesulitan 

mendapatkan bahan baku yang harganya murah untuk produksi pesanan kaos 

ketika harga bahan baku kaos melambung tinggi. 
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4.2.2.4. Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan dalam usaha jaa dan produksi seperti pada 

perusahaan Rahayu Konfeksi dan Sablon meliputi kegiatan pengelolaan alat dan 

bahan, tenaga kerja, administrasi keuangan, produksi dan pemasaran.  

4.2.2.4.1.  Pelaksanaan Alat dan Bahan 

Pengelolaan alat dalam Perusahaan Rahayu pada usaha konfeksi meliputi 

piranti menjahit yang akan digunakan dalam proses produksi pesanan. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, piranti dalam proses produksi 

konfeksi meliputi: 

Mesin jahit dan perlengkapannya yang terdiri dari mesin jahit lurus 

berjumlah 5 buah dan mesin penyelesaian yang terdiri dari 3 buah mesin obras, 1 

mesin dek dan 1 buah mesin untuk lubang kancing. 

Alat bantu menjahit yang terdiri dari: 

(1) Alat untuk membuat pola meliputi pita ukur dan penggaris besar, pengaris 

pola serta pensil atau bolpoint. 

(2) Alat untuk memberi tanda meliputi kapur jahit 

(3) Alat untuk menggunting atau memotong bahan meliputi gunting kain dan 

pendedel untuk setiap meja jahit dan meja obras serta gunting listrik. 

(4) Alat untuk menjahit meliputi jarum mesin, jarum tangan. 

(5) Alat untuk penyelesaian menjahit meliputi setrika 2 buah dan  meja 

setrika. 
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Piranti dalam proses produksi sablon terdiri dari: 

(1) Alat untuk mencetak meliputi screen dengan berbagai ukuran, rakel 

dengan berbagai ukuran sesuai dengan ukuran screen yang digunakan, bingkai 

screen. 

(2) Alat untuk afdruk terdiri dari pemoles emulsi sablon, kaca dengan tebal 5 

mm, film sablon. 

(3) Alat bantu menyablon terdiri dari penjepit screen, meja sablon, papan 

triplek. 

(4) Alat pengering sablon terdiri dari hair drayer, setrika dan tempat penjemur. 

 

Pengelolaan alat juga meliputi pemeliharaan dan perawatan alat sehari-

hari. Perawatan ditujukan agar mesin bias awet dan dapat dipakai utnuk proses 

produksi lebih lama. Pemeliharaan alat pada konfeksi Perusahaan Rahayu cukup 

sederhana yaitu dengan memberikan oli mesin secara teratur, membersihkan 

mesin setelah digunakan, serta mengecek dynamo mesin agar dynamo mesin 

yang hamper haus dapat diganti dengan mesin yang baru. Uraian tersebut 

berdasarkan wawancara dengan manajer konfeksi bapak H. Bambang: 

“Perawatan mesin cukup dilakukan dengan memberi oli mesin secara 
teratur, mengganti dinamo mesin yang telah haus, dan membersihkan 
mesin teratur” (02/MK/RAHAYU/2011: 10). 

 
Pengelolaan alat pada usaha sablon juga terbilang sederhana karena tidak 

membutuhkan perawatan yang khusus. Setiap selesai  menggunakan alat 
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dilakukan pembersihan peralatan dengan cara dicuci dengan sabun yang 

dicampur dengan larutan kimia untuk membersihkan bekas cat pada cetakan 

maupun rakel untuk menyablon kemudian cetakan dikeringkan. Perawatan 

berkala pada usaha sablon berupa pengecekan alat-alat sablon yang sudah hampir 

rusak. Pengecekan dilakukan dengan tujuan agar alat sablon tetap bisa dipakai 

kembali setelah diperbaiki sebelum kerusakan alat melebar.  

Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara dengan manajer sablon 

sebagai berikut: 

“Perawatan alat sablon tidak rumit. perawatannya sangat sederhana. 
Setelah pemakaian alat-alat sablon langsung dilakukan pencucian untuk 
mencegah cat mengendap dan mengeras sehingga mudah dibersihkan. 
Selesai pemakaian alat langsung dikeringkan dan di simpan kembali. 
Perawatan berkala biasanya berupa mengecekan alat sablon yang telah 
berlubang atau mulai rusak. Kami melakukan perbaikan atau 
penggantian dengan alat yang baru”(03/MS/RAHAYU/2011: 13).  
 
Pengelolaan bahan meliputi seluruh kegiatan dalam mengatur penggunaan 

bahan baku dan bahan tambahan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Usaha konfeksi Perusahaan Rahayu dalam pengelolaan bahan meliputi kegiatan 

pengelolaan bahan baku yaitu bahan tekstil atau kain kaos. Jenis kain untuk kaos 

yang biasa digunakan konfeksi Perusahaan Rahayu sebagai bahan baku yaitu : 

(1) Kain higet ( kain yang biasa diguakan untuk kaos partai politik). 

(2) PE dan TC 

(3) Katun 

(4) Lacote (bahan yang mirip kain untuk polo T-shirt terdapat tekstur, terdiri 

dari katun dan PE). 

(5) Rib (bahan untuk kerah kaos oblong). 
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(6) Bahan tambahan pada konfeksi Rahayu meliputi berbagai jenis benang 

baik benang jahit maupun benang obras, berbagai jenis dan warna kancing, kain 

pelapis, kain keras, tali.  

Perusahaan Rahayu tidak memiliki seluruh bahan baku yang dibutuhkan 

karena persediaan bahan yang yang dimiliki biasanya merupakan sisa produksi 

sebelumnya yang disimpan dalam almari khusus penyimpanan bahan yang ditata 

secara rapi agar memudahkan pencarian apabila ada pesanan yang menggunakan 

bahan yang sama sebelumnya. Bahan yang digunakan berdasarkan pada pesanan 

pelanggan sehingga dalam mengelola bahan apabila tidak terdapat bahan sisa 

produksi yang cukup utnuk produksi pesanan yang baru maka bahan didapat 

dengan cara pembelian di toko kain langganan Perusahaan Rahayu yang telah 

dipercaya Perusahaan Rahayu akan kualitas dan harga yang kompetitif. 

4.2.2.4.2. Pelaksanaan Tenaga Kerja 

Secara garis besar pengelolaan tenaga kerja di perusahaan Rahayu 

disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan Perusahaan Rahayu. Penerimaan 

tenaga kerja berdasarkan keahlian yang dimiliki seperti pada konfeksi Perusahaan 

Rahayu dimana perusahaan merekrut karyawan yang dapat menjahit, 

mengoperasikan mesin obras dan mengerti pola. Pengrekrutan tenaga kerja pada 

usaha sablon juga berdasarkan keahlian. Latar belakang pendidikan dalam 

pengrekrutan tenaga kerja tidak diutamakan, meskipun demikian untuk bagian-

bagian posisi penting perusahaan seperti bagian pola, disain dan keuangan 

Perusahaan Rahayu mempercayakan dan merekrut tenaga kerja dari anggota 

keluarga yang merupakan lulusan D3 dan S1 Ekonomi.  
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Uraian di atas sesuai dengan pernyataan dari bapak H. Bambang dalam 

wawancara yang peneliti lakukan: 

“Pengrekrutan karyawan dilakukan dengan cara membuka lowongan 
kerja. Saya menerima karyawan yang memiliki niat bekerja. Soal latar 
belakang pendidikan tidak menjadi masalah asalkan  mau belajar dan 
trampil”(01/PP/RAHAYU/2011:8). 
 

Sistem upah dan penggajian di Perusahaan Rahayu adalah penggajian 

yang dihitung adalah per hari yang dibayarkan pada akhir minggu yaitu setiap 

hari sabtu (apabila hari sabtu libur maka dibayarkan pada hari sebelumnya). 

Berdasarkan hasil dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah peneliti 

laksanakan, setiap harinya terdapat absen kehadiran karyawan yang dicatat pada 

buku absen karyawan sehingga total gaji yang diterima dihitung dari jumlah hari 

karyawan masuk dikali besarnya gaji per harinya. Jumlah banyaknya gaji yang 

dibayarkan juga berbeda-beda tergantung pada lamanya mengabdi di perusahaan 

dan posisi yang dipegang. Gaji untuk kerja lembur biasanya langsung dibayarkan 

sebelum pulang kerja sehingga gaji tiap minggunya tidak termasuk gaji kerja 

lembur. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Bambang, sebagai berikut; 

“Sistem upah karyawan saya adalah harian tetapi biasanya dibayarkan 
pada akhir minggu (sabtu). Gaji tertinggi untuk tukang sablon sekitar 
Rp.250.000,00/minggu. Untuk kenek (pembantu tukang sablon) sekitar 
Rp. 100.000,00/minggu. Untuk karyawan konfeksi gaji sekitar Rp. 
100.000,00 – Rp. 120.000,00/minggu. Apabila tidak berangkat kerja 
maka gaji akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari berangkat 
bekerja” (01/PP/RAHAYU/2011: 9).    

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak H. Bambang, berikut 

pernyataan dari karyawan dan manajer sablon. 
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Karyawan konfeksi Mbak Kunanti  

“Upah yang saya terima setiap minggunya Rp. 100.000,00 itu kalau 
saya selama satu minggu masuk kerja terus tanpa absen. Gaji lembur 
belum termasuk.”. (04/KK/RAHAYU/20111:10).    
 
Manajer Sablon Mas Anto mengatakan bahwa: 
 
“Penggajian dibayarkan pada hari sabtu, dihitung berdasarkan gaji per 
hari, dijumlahkan sesuai absensi masuk kerja. Sedangkan gaji untuk 
kerja lembur langsung dibayarkan jadi tidak perlu menunggu hingga 
hari sabtu.” (03/MS/RAHAYU/2011:10).    

4.2.2.4.3. Pelaksanaan Administrasi/keuangan 

Administrasi dan keuangan dalam sebuah perusahaan mempunyai peranan 

yang sangat penting. Pengelolaan administrasi berisikan semua hal dan kejadian 

yang penting bagi pengelolaan perusahan. Secara garis besar pengelolaan 

administrasi di perusahaan Rahayu dapat terlihat pada hasil wawancara dengan 

bapak H. Bambang yang mengutarakan bahwa: 

“Kegiatan administrasi dibedakan pencatatannya pada usaha konfeksi 
dan pada usaha sablon akan tetapi bentuk pencatatannya saya samakan 
agar lebih mudah pengontrolan nantinya. Kegiatan yang dicatat 
meliputi pesanan, inventaris, catatan mengenai 
karyawan”(01/PP/RAHAYU/2011:22). 

 
Berdasarkan wawancara di atas dapat diuraiakan bahwa kegiatan 

pengelolaan administrasi perusahaan Rahayu antara uasaha konfeksi dan usaha 

sablon dibedakan satu sama lain. Kegiatan administrasi yang dilakukan meliputi 

kegiatan pencatatan pesanan yang berisikan: nama/alamat pemesan, jumlah 

pesanan, tanggal masuk/tanggal jadi, dan disain pesanan. Pencatatan inventaris 

berisikan inventaris alat dan bahan yang dimiliki Perusahaan Rahayu baik alat 
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dan bahan usaha konfeksi maupun usaha sablon yang dibedakan satu sama lain. 

Kegiatan administrasi yang dilakukan di Perusahaan Rahayu adalah pencatatan 

mengenai kepegawaian yang terdiri dari buku absensi karyawan dan buku 

penggajian karyawan. 

Pelaksanaan keuangan harus dibuat rapi agar pencatatan lebih mudah. 

Hasil observasi yang peneliti lakukan, pengelolaan keuangan Perusahaan Rahayu 

telah menggunakan soft file yang disimpan pada dokumentasi komputer sehingga 

pencatatan tidak dengan cara menual pada buku. Pelaksanaan keuangan sama 

halnya dengan pelaksanaan administrasi yang dibedakan satu sama lain. Segala 

bentuk pengeluaran maupun pemasukan antara usaha konfeksi dengan usaha 

sablon dibedakan dan kepengurusannya juga berbeda-beda.   

Uraian di atas berdasarkan pegungkapan dari bapak H. Bambang sebagai 

berikut: 

“Keuangan saya bagi dua. Usaha konfeksi dan sablon sendiri-sendiri. 
Baik pengeluaran maupun pemasukan saya bedakan dan 
kepengurusannya juga berbeda-beda. Usaha konfeksi keuangan saya 
yang memegangnya. Usaha sablon putra saya yang 
mengelolanya”(01/PP/RAHAYU/2011:21). 
 

4.2.2.4.4. Pelaksanaan Produksi 

Pelaksanaan produksi merupakan kegiatan untuk memproduksi barang 

atau produk. Pelaksanaan produksi di Perusahaan Rahayu terbagi menjadi dua 

yaitu produksi konfeksi dan produksi sablon. Pelaksanaan produksi pada 

Perusahaan Rahayu terdiri dari persediaan bahan dan proses produksi.  
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Persediaan bahan pada konfeksi dan sablon Perusahaan Rahayu telah 

terdapat pada pelaksanaan bahan dimana bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 

produksi telah tersedia sebelumnya. Persediaan bahan yang dipakai pada proses 

produksi umumnya merupakan bahan-bahan sisa dari produksi sebelumnya, 

misalnya bahan untuk kerah kaos rib yang tidak sepenuhnya harus membeli lagi. 

Persediaan bahan biasanya disimpan dalam almari khusus penyimpanan bahan 

yang ditata rapi  dan dikelompokkan menurut jenis kainnya agar pencarian lebih 

mudah ketika ada pesanan masuk. Bahan yang tidak tersedia dalam almari 

persediaan/penyimpanan Perusahaan Rahayu melakukan pembelian dengan 

menghitung sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 

Proses produksi dalam usaha konfeksi mempunyai urutan yang sangat 

panjang, hal tersebut dikarenakan dalam proses produksi konfeksi kebanyakan 

menyertakan sablonan pada kaos sehingga proses pengerjaan pesanan diawali 

terlebih dahulu dengan proses penyablonan kaos pesanan sebelum masuk pada 

proses penjahitan setelah bahan di potong. 

Urutan proses produksi kaos pesanan pada Perusahaan Rahayu 

berdasarkan hasil pengamatan peneliti: 

(1) Bentuk pesanan kaos yang datang didata dan dianalisis disainnya untuk 

menentukan tingkat kesulitan dan pengerjaannya baik tingkat kesulitan pada 

penyablonan gambar kaos maupun cara pengerjaannya untuk mencari cara yang 

mudah dan efisien dalam proses menjahit. 
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Gambar. 4.6. menganalisis pesanan 

Sumber : hasil dokumentasi 

(2) Menghitung rancang harga/biaya yang dan rancang bahan yang 

dibutuhkan untuk memproduksi kaos pesanan tersebut. 

(3) Melakukan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan 

pesanan apabila dalam persediaan bahan tidak mencukupi. 

(4) Proses pembuatan pola baru apabila terdapat pecah pola untuk pesanan 

kaos yang memiliki banyak potongan pada disainnya. Pesanan kaos yang biasa 

(disain tidak banyak memerlukan pecah pola), Perusahaan Rahayu telah membuat 

pola standart baku yang digunakan untuk produksi konfeksi yang dibuat dari 

kertas karton tebal dengan berbagai ukuran S, M, L, XL, dan XXL.  

(5) Penempelan pola sesuai dengan disain dan ukuran yang dipesan kemudian 

digambar dengan menggunakan kapur jahit lalu bahan dipotong dengan 

menggunakan pisau potong listrik.  
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Gambar 4.7  penempelan pola 

Sumber : hasil observasi 

(6) Pengelompokkan bahan-bahan yang telah dipotong sesuai dengan bagian-

bagian dan ukuran yang dipesan untuk kemudian disablon. 

 

Gb 4.8 pengelompokkan bahan 

Sumber : hasil obserasi  

 

(7) Melakukan proses penyablonan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan 

screen dan membuat film sesuai dengan disain gambar yang dipesan. Penyablonan 

dengan menggunakan variasi warna yang banyak proses penyablonannya 

cenderung lebih lama karena tiap bagian gambar dikeringkan terlebih dahulu 

sebelum menyablon warna berikutnya agar warna tidak luntur atau tercampur. 

Pengerjaan proses penyablonan biasanya dikerjakan oleh satu sampai tiga  tukang 

sablon tergantung warna dan jumlah pesanan kaos. Pada proses penyablonan, 
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tukang sablon dibantu oleh kenek (pembantu sablon) yang tugasnya menata dan 

menjemur hasil sablonan agar rapi dan pengerjaan menjadi lebih cepat. 

 

Gb. 4.9 Proses menyablon 

Sumber : hasil observasi 

(8) Setelah proses penyablonan, kaos pesanan masuk pada prose penjahitan. 

Pengerjaan pada roses penjahitan dilakukan oleh 4 tenaga menjahit  3 tenaga 

pemegang mesin obras, 1 pemegang mesin dek, 1 pemegang mesin lubang 

kancing, 3 orang bagian penyelesaian. 

 

Gb. 4.10 Proses produksi konfeksi 

Sumber : hasil observasi 
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4.2.2.4.5. Pelaksanaan Pemasaran 

Pelaksanaan pemasaran atau promosi di dalam perusahaan Rahayu juga 

mengambil peranan yang tidak kalah penting. Berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan pemasaran atau promosi di perusahaan Rahayu meliputi sistem 

pemasaran, cara pembayaran dan pengiriman barang, promosi usaha.  

Sistem pemasaran pada perusahaan Rahayu seperti pada perencanaan 

pemasarannya memiliki sistem produksi barang berdasarkan pesanan yang 

datang, hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Bambang sebagai 

berikut:.  

“Teknik pemasaran kami tidak menjual barang ke pasar tetapi kami 
menerima order yang datang ke kami. Kami melakukan promosi ke 
instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah, instansi perusahaan, 
masyarakat umum lainnya” (02/MK/RAHAYU/2011:14). 
 
Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Mas Anto selaku 

Manajer sablon :  

“Sama halnya dengan konfeksi, pemasaran sablon tidak menjual produk 
ke pasar tetapi kami menerima order yang datang kepada kami. Kami 
sangat menjaga kualitas produk sehingga pelanggan mau datang 
kembali pesan kepada kami sehingga terjalin mitra di beberapa instansi 
perusahaan dalam hal pengadaan spanduk atau barang sablon.” 
(03/MS/RAHAYU/2011:18). 
 
Sasaran pasar Perusahaan Rahayu mencakup seluruh kalangan masyarakat 

baik dari instansi maupun masyarakat umum. Perusahaan Rahayu melayani 

produksi baik dalam kapasitas sedikit maupun kapasitas yang cukup besar, 

sedangkan untuk kapasitas yang terlalu besar biasanya Perusahaan Rahayu 

bekerjasama dengan usaha serupa untuk membantu penyelesaian pekerjaan 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.  
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Sistem pembayaran di Perusahaan Rahayu bersifat fleksibel mengikuti 

keinginan pelanggan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan system pembayaran terhadap barang di Perusahaan Rahayu biasanya 

dilakukan setelah barang telah jadi dengan menunjukkan bukti nota pemesanan 

yang dibayarkan secara chash/tunai. Pembayaran ada juga dilakukan dengan cara 

membayar setengah harga terlebih dahulu sebagai tanda jadi kesepekatan 

pemesanan. Beberapa pelanggan Perusahaan Rahayu yang berasal dari instansi 

sekolah/Pemerintah Dinas atau perusahaan seperti perusahaan rokok Sukun, 

Madja, Djarum menggunakan sistem banking, pembayaran dilakukan lewat 

transfer/cek. Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. 

Bambang sebagai berikut: 

“Saya menerima berbagai bentuk pembayaran. Instansi atau perusahaan 
pelanggan kami  biasanya memakai sistem banking. Pelanggan yang 
bukan dari instansi perusahaan biasanya langsung membayar bentuk 
tunai. Ada yang  membayar setelah barang jadi ada juga yang 
membayar setengah dulu sebagi tanda kesepakatan.” 
(01/PP/RAHAYU/2011:25).  
 

Promosi usaha yang dilakukan pada perusahaan Rahayu sekarang ini lebih 

menekankan pada pemasangan spanduk di ruas-ruas jalan pada moment tertentu 

dan koneksi-koneksi dari hasil kerjasama dengan mitra seperti ikut mensponsori 

ivent-ivent tertentu dengan pemasangan spanduk maupun pengadaaan kaos untuk 

panitia event tersebut. Promosi usaha tersebut dilakukan karena perusahaan 

Rahayu telah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga dan system pemasarannya 

yang hanya mengandalkan pesanan datang.  Hal tersebut berdasarkan menuturan 

Bapak H. Bambang sebagai berikut: 
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“Promosi usaha dahulu hanya lewat mulut ke mulut, kemudian 
berkembang dengan pemasangan iklan di radio sehingga banyak orang 
yang telah mengenal sehingga sekarang perusahaan hanya melakukan 
pemasangan spanduk-spanduk di ruas-ruas jalan raya atau mensponsori 
ivent yang kapasitasnya tidak besar dapat berupa kaos atau spanduk” 
(01/PP/RAHAYU/2011:26). 

 

4.2.2.5. Pengarahan 

Kegiatan pengarahan terdiri dari kegiatan motivasi, kegiatan komunikasi 

dan kegiatan kepemimpinan. Kegiatan pengarahan pada perusahaan Rahayu 

berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara meliputi kegiatan motivasi 

yang berupa pemberian semangat kepada karyawan untuk bekerja lebih baik 

dengan cara pemberian tambahan gaji. Pemberian tambahan tersebut telah 

terlebih dahulu disesuai dengan besar tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan 

serta hasil kerja yang dilakukan. Pemberian motivasi juga tidak hanya terbatas 

pada memberian tambahan gaji seperti pemberian rokok atau makanan kepada 

karyawan sehingga mereka lebih bersemangat dalam  bekerja. Hal tersebut 

dilakukan mengingat tempat usaha Perusahaan Rahayu bersebelahan dengan 

rumah pemilik. Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Iya saya memberikan motivasi agar produkfitas meningkat terutama 
pada saat order datang banyak sekali. Biasanya saya memberikan 
tambahan gaji kepada mereka atau terkadang istri saya suruh 
membuatkan makanan untuk karyawan-karyawan saya” 
(01/PP/RAHAYU/2011:16). 
 
Senada dengan manajer sablon bapak Anto dan karyawan sablon : 
 
“Pemberian tambahan gaji atau bonus saya lakukan untuk memberikan 
semangat dan hasil kerja yang baik yang dilakukan karayawan. Selain 
itu saya memberikan rokok agar mereka lebih bersemangat alam 
bekerja”. (03/MS/RAHAYU/2011:9). 
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“Bapak Anto maupun bapak H. Bambang sering memberikan rokok 
untuk menyemangat dan terkadang diberi uang makan dan bonus”. 
(05/KS/RAHAYU/2011:11).    
 

4.2.2.6. Pengawasan  

Kegiatan pengawasan meliputi seluruh kegiatan mengecekkan kualitas 

yang layak produksi baik pada awal sebelum proses produksi atau setelah produk 

jadi agar kualitas dapat terjaga dan tidak menngecewakan konsumen atau 

pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, bentuk 

pengawasan pada perusahaan Rahayu lebih diutamakan pada pengawasan 

produksi dan pengawasan akan mutu. Pengawasan produksi di perusahaan Rahayu 

terbagi menjadi 2 yaitu pengawasan pada usaha konfeksi dan pengawasan pada 

usaha sablon. Pengawasan produksi masing-masing dilakukan oleh manajer tiap 

bagian dan pengawasan tertinggi berada pada pimpinan perusahaan. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bapak H. Bambang selaku manajer konfeksi sekaligus pemilik 

sebagai berikut: 

“Saya melakukan controling terus supaya kualitas produk dapat 
terjaga. Terkadang saya juga melakukan control di bagian sablon 
meskipun sudah anak saya di bagian tersebut” 
(01/PP/RAHAYU/2011:17).  

 
 

Gb 4.11. Kegiatan pengawasan 

Sumber : hasil observasi 
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Pengawasan produksi pada usaha konfeksi Perusahaan Rahayu meliputi 

kegiatan pengontrolan atau pengawasan pada proses produksi mulai awal kegiatan 

produksi dilakukan hingga produk telah jadi. Pengawasan produksi pada usaha 

sablon juga hampir sama dengan pada usaha konfeksi. Pengawasan dilakukan 

pada tiap tahap produksi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan 

kesalahan. Kegiatan pengawasan produksi di Perusahan Rahayu dilakukan agar 

apabila terjadi kesalahan, kerusakan atau cacat dapat segera mungkin untuk 

diperbaiki atau diganti sesuai dengan kerusakan yang terjadi sehingga tidak 

mengecewakan para pelanggan. Uraian di atas berdasarkan dari wawancara 

dengan Bapak H. Bambang sebagai berikut: 

“Iya, penilaian produk saya ukur dari hasil produk jadi. Apabila ada 
kerusakan atau cacat maka saya lihat dulu apakah masih dapat 
diperbaiki atau tidak. Kerusakan yang kecil biasanya akan diperbaiki 
sedangkan kerusakan/cacat yang fatal maka saya akan menggantinya 
dengan yang baru” (01/PP/RAHAYU/2011:18).    
 
Pengawasan produksi tidak hanya meniitk beratkan  pada produk tetapi 

pengawasan juga dilakukan terhadap kerja karyawan. Pengawasan yang dilakukan 

di perusahaan Rahayu selain pengawasan produksi juga terdapat pengawasan 

mutu. Pengawasan mutu berkenaan dengan standart mutu Perusahaan 

Rahayu.Standart mutu pada usaha konfeksi Rahayu adalah kualitas jahitan yang 

bagus, setikan rapi dan kuat serta tidak terdapat cacat pada bahan. Usaha konfeksi 

Rahayu termasuk dalam golongan konfeksi menengah karena kualitas busana 

diperuntukan untuk pelanggannya yang kebanyakan dari mereka adalah golongan 

menengah. Standart sablon perusahaan Rahayu adalah hasil sablonan yang tidak 
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luntur, bagus, rapi  dan tahan lama. Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara 

sebagai berikut:   

“Standart mutu konfeksi yang penting jahitan bagus tidak lepas-lepas 
dan tidak ada cacat pada bahan. Standart mutu sablon yaitu hasil 
sablonan tidak luntur” (01/PP/RAHAYU/2011:19).  
 
 

4.2.3. Kelemahan dan Kelebihan Perusahaan Rahayu 

Perusahaan Rahayu menjalankan dua usaha dalam satu naungan memiliki 

kelebihan juga kekurangan dalam mengelola usaha tersebut. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang telah dianalisis menunjukkan bahwa Perusahaan 

Rahayu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.  

Usaha sablon perusahaan Rahayu memiliki kelebihan yang lebih 

menonjol daripada usaha konfeksi. Kelebihan tersebut adalah jumlah pesanan 

yang lebih banyak tiap bulannya. Jumlah pesanan yang banyak menyebabkan 

perusahaan Rahayu memiliki pemasukkan yang cukup besar tiap harinya. 

Perusahaan Rahayu mendapatkan pemasukkan yang lebih besar daripada hanya 

mengandalkan satu kegiatan usaha saja. Pemasukkan yang didapat untuk usaha 

sablon sekitar Rp. 300.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 per hari. Sedangkan dari 

usaha konfeksi sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 1.500.000 per hari. Pemasukkan 

tersebut sudah dipotong dengan seluruh biaya produksi termasuk pembelian bahan 

dan penggajian karyawan. 

Kelebihan lain yang dimiliki adalah pelaksanaan pengelolaan yang lebih 

mudah karena telah ada pemegang tanggungjawab masing-masing pada tiap 

bidang konfeksi dan sablon. Pembagian tanggungjawab kepemimpinan 

dikelompokkan secara jelas sehingga jalannya perusahaan lebih terkendali. 
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Pemegang tanggungjawab tersebut masing-masing menjalankan usaha secara 

mandiri dengan tetap berada dalam pengawasan pimpinan tertinggi yaitu Bapak 

H. Bambang. Dari segi pemasaran, Perusahaan Rahayu memiliki keunggulan 

dalam hal promosi sehingga Perusahaan Rahayu telah dikenal cukup luas hingga 

daerah Jepara dan Pati dan mudah mendapatkan pelanggan baru. Hasil produk 

sablon maupun konfeksi memiliki kualitas yang bagus. Hasil jahitan pesanan kaos 

bagus dan cukup tahan lama meskipun Perusahaan Rahayu menggunakan 

peralatan mesin yang terbatas (masih menggunakan mesin jahit biasa). Hasil 

sablonan sablon spanduk maupun sablon kaos halus dan tahan luntur.  

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan perusahaan 

Rahayu sebagai berikut : 

“Harga yang kompetitif dan kualitas kaos dan sablon bagus tidak 
luntur. Terkadang juga saya diberi potongan harga.” 
(08/PR/RAHAYU/201: 4) 

 

Kelemahan yang dimiliki perusahaan Rahayu antara lain masih terbatas 

pada penggunaan peralatan yang masih menggunakan mesin biasa terutama pada 

konfeksi sehingga kuantitas produksi masih terbatas. Mesin yang digunakan 

adalah mesin jahit butterfly yang kondisinya telah cukup lama digunakan. 

Kendala alam seperti faktor cuaca sering kali membatasi jumlah produksi spanduk 

dan sedikit menghambat proses pengeringan hasil sablonan kaos. Proses 

pengeringan hasil sablonan sangat bergantung pada cuaca dan panas matahari. 

Proses pengeringan dengan sinar matahari menjadikan hasil sablonan dapat benar-

benar kuat. Selain itu, kegiatan produksi Perusahaan Rahayu tergantung pada 

order pesanan yang datang sehingga Perusahaan Rahayu ada kalanya mengalami 
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situasi menurun dalam mendapatkan omset usaha dan kegiatan produksi juga 

mengalami meningkatan jumalah pesanan karena jumlah pesanan setiap harinya 

tidak tentu. Uraian di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. 

Bambang sebagai berikut: 

“Kendalanya banyak sekali. Ada dari dalam dan dari luar. Kendala 
dari dalam itu misanya dari permodalan yang terbatas untuk order 
besar saya harus mencari pinjaman lunak terlebih dahulu dan kendala  
peralatan yang masih lama. Sekarang inikan banyak alat jahit yang 
highspeed sedangkan peralatan yang saya gunakan masih berupa 
mesin jahit biasa sehingga hasil tidak dapat cepat. Begitu juga pada 
usaha sablon, peralatan yang digunakan apabila dibandingkan dengan 
usaha sablon yang baru mungkin malah kalah. Kendala dari luar yaitu 
cuaca seperti saat ini. Hal tersebut sedikit menghambat proses 
pengeringan sablon yang membutuhkan sinar matahari. Selain itu, 
order yang setiap saat tidak dapat dipastikan. Terkadang saya dapat 
kewalahan dalam menerima order kadang juga sepi tidak ada 
permintaan.” (01/PP/RAHAYU/2011:20). 
 
Pernyataan Bapak Anto selaku manajer sablon : 

Kendala utama saat ini adalah cuaca karena akhir-akhir sering terjadi 
hujan sehingga proses pengeringan hasil sablon tidak dapat maksimal. 
Selain itu kami masih kesulitan apabila menerima order yang terlalu 
banyak. Kami masih terbatas pada alat sablon. 
(03/MS/RAHAYU/2011:16). 
 
Berkaitan dengan jumlah pesanan yang tidak tentu pernyataan Bapak 

H. Bambang sebagai manajer konfeksi mengatakan : 

“Jumlah pesanan setiap bulan tidak tentu karena kita sistemnya 
menerima order datang bukan pemasarkan ke pasar atau toko-toko 
jadi tidak dapat dipastikan.”(02/MK/RAHAYU/2011:8). 
 
Senada dengan Bapak H. Bambang, Bapak Anto mengatakan : 

Jumlah pesanan setiap bulan tidak tentu. Rata-rata sekitar 35 buah 
spanduk apabila order sepi. ketika order ramai kami bisa membuat 
hingga 450 buah spanduk tiap bulan. (03/MS/RAHAYU/2011:10). 
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Tempat usaha sablon yang masih belum memenuhi syarat kesehatan 

sehingga banyak karyawan sablon yang mengelukan hal tersebut. Sulit 

mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah menjadikan kendala atau 

kelemahan bagi Rahayu karena biaya produksi yang digunakan lebih besar.  

 

4.3. Pembahasan 

4.3.2. Sistem Pengelolaan Perusahaan Rahayu 

Pengelolaan yang dilakukan oleh usaha jasa dan produksi Perusahaan 

Rahayu terbagi menjadi dua pengelolaan yaitu pengelolaan pada usaha sablon dan 

pengelolaan pada usaha konfeksi. Proses sablon yang terdapat pada usaha sablon 

meliputi sablon spanduk, sablon plastik dan sablon kertas hal tersebut dilakukan 

untuk mengoptimalkan hasil akhir yang didapat. Usaha konfeksi Rahayu terdapat 

proses sablon akan tetapi prose sablon tersebut dibedakan dengan proses sablon 

pada usaha sablon Perusahaan Rahayu.  

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan mengenai 

kegiatan yang lebih  diutamakan pada masing-masing bidang usaha Perusahaan 

Rahayu. Kegiatan pengelolaan usaha sablon yang lebih mendapatkan perhatian 

adalah perencanaan dan pelaksanaan saja sedangkan pada usaha konfeksi adalah 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kecenderungan tersebut dikarenakan 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah kegiatan produksi sehingga 

butuh penanganan khusus. Dalam kegiatan produksi kegiatan memproses barang 

memang harus sangat diperhatikan dan dilakukan seefisien mungkin. Meskipun 

demikian, perusahaan Rahayu tetap menjalankan kegiatan pengelolaan/ fungsi-
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fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengarahan. 

Kegiatan pelayanan pelanggan Perusahaan Rahayu telah  berjalan dengan 

baik. Hal tersebut terlihat dari sikap pelanggan yang mau datang kembali untuk 

memesan kaos atau sablonan. Perusahaan Rahayu memiliki banyak pelanggan dan 

menjalin hubungan mitra dengan perusahaan Djarum, Madja, Bank Jateng, Bank 

Mandiri, Instansi Sekolah (SD N 2 Mlati Norowito, SD N 1 Barongan, SMK N 1 

Kudus dsb.). Pelanggan perusahaan Rahayu tidak hanya terbatas pada daerah 

Kudus saja akan tetapi perusahaan Rahayu memiliki pelanggan yang berasal dari 

luar daerah seperti Jepara, Pati dan Demak.   

Pelayanan terhadap pelanggan sangat diutamakan karena tujuan dari 

sebuah perusahaan adalah kepuasan pelanggan. Pelayanan terhadap pelanggan 

misalnya dapat ditunjukkan dari sikap pelayanan yang ramah dan mutu yang 

tetap. Semakin banyak pelanggan yang datang kembali dan menggunakan jasa 

atau barang yang diproduksi menunjukkkan eksistensi sebuah perusahaan dalam 

persaingan bisnis yang ketat. Jumlah pelanggan setia yang dimiliki perusahaan 

Rahayu hingga saat ini menunjukkan bahwa perusahaan Rahayu mampu 

bersaingan dengan perusahaan yang lainnya.      

4.3.3. Fungsi-Fungsi Manajemen Perusahaan Rahayu 

Pelaksanaan sistem pengelolaan usaha pada umumnya meliputi fungsi-

fungsi manajemen seperti yang diungkapkan oleh G.R Tery (POAC) yang 

meliputi perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), 

pelaksanaan/pengarahan (Actuating), dan pengontrolan (Controlling). Setiap 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


103 
 

 

perusahaan memiliki sistem pengelolaan yang berbeda tergantung pada kebutuhan 

perusahaan terhadap fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pegelolaan Perusahaan 

Rahayu secara komplek terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan. Sistem pengelolaan 

Perusahaan Rahayu menganut teori yang diungkapkan oleh Malayu Hasibuan. 

Teori mengenai fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Malayu Hasibuan 

merupakan gabungan dari teori G.R. Tery dan Louis A. Allen.  

Berikut jabaran pembahasan mengenai sistem pengelolaan usaha yang 

dilakukan Rahayu. 

4.3.3.1. Perencanaan 

Perencanaan memegang perananan yang sangat penting. Tanpa adanya 

perencanaan, usaha tidak memiliki tujuan yang jelas (Hani Handoko 2003). 

Perusahaan Rahayu tidak memiliki perencanaan jangka panjang sehingga 

Perusahaan Rahayu hanya berfokus pada operasi perusahaan pada saat ini yang 

seperti kebijakan, prosedur, dan peraturan. Hasil pembahasan mengenai 

perencanaan di Perusahaan Rahayu meliputi perencanaan lokasi dan bagunan, 

perencanaan keuangan, perencanaan alat dan bahan, perencanaan tenaga kerja, 

perencanaan produksi, perencanaan pemasaran.  

4.3.3.1.1. Perencanaan lokasi dan bangunan 

Perencanaan lokasi perusahaan Rahayu sudah baik hal tersebut terlihat 

dari pemilihan lokasi perusahaan yang betempat di desa Mlati Lor yang berada  di 
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tengah-tengah kota sehingga mudah dijangkau. Kebutuhan proses produksi mudah 

didapat karena dekat dengan tempat pembelian alat-alat dan bahan-bahan untuk 

proses produksi, selain itu mudah dalam mendapatkan tenaga kerja.  

Perencanaan bangunan perusahaan Rahayu sudah baik sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam perencanaan bangunan yaitu pencahayaan cukup 

terang, tidak lembab mempunyai MCK (kamar mandi dan WC) dan ventilasi 

udara yang cukup akan tetapi pada usaha sablon belum memenuhi syarat 

kesehatan dimana pada usaha sablon ventilasi udara tidak optimal sehingga sedikit 

pengap dan pemakai berbagai cat yang mengandung zat kimia berbahaya 

membuat ruangan menjadi berbau cat setiap harinya sehingga perlu adanya solusi 

untuk menjaga kesehatan karyawan yang bekerja pada bagian usaha sablon. 

Pemisahan bangunan antara usaha konfeksi dengan usaha sablon memberikan 

kelebihan baik dari kebersihan. Usaha sablon ditempatkan terpisah dengan usaha 

konfeksi dengan maksud agar kebersihan tempat  usaha tetap terjaga. 

 Perusahaan Rahayu tidak memiliki perencanaan lokasi dan bangunan 

untuk direnovasi/dipindah atau diperluas. Perusahaan Rahayu cenderung 

mempertahankan lokasi sekarang dan menggunakan bangunan yang telah ada saat 

ini.  

4.3.3.1.2. Perencanaan keuangan  

Perencanaan keuangan perusahaan Rahayu telah sesuai dengan 

perencanaan keuangan untuk perusahaan kecil yang terdiri dari modal tetap dan 

modal kerja.  
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4.3.3.1.3. Perencanaan alat dan bahan  

Perencanaan alat dan bahan pada perusahaan Rahayu terbilang lengkap. 

Perusahaan Rahayu memiliki peralatan konfeksi yang cukup bagus. Jumlah mesin 

yang disediakan untuk proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan meskipun 

ada beberapa mesin yang kondisinya tidak baik.  Jenis mesin yang dibutuhkan 

untuk proses produksi busana juga telah lengkap yaitu terdapat mesin jahit, mesin 

obras, mesin dek dan mesin lubang kancing. Meskipun peralatan yang digunakan 

lengkap akan tetapi mesin jahit yang digunakan tidak ditemukan adanya mesin 

jahit highspeed yang biasanya digunakan untuk produksi kaos. Perusahaan 

Rahayu dalam perencanaan alat-alat masih menggunakan peralatan yang 

sederhana. Perencanaan alat dan bahan pada usaha sablon juga lengkap yaitu 

terdapat berbagai jenis screen dan rakel, terdapat beberapa buah meja sablon, 

tempat pengeringan hasil sablonan (ram), dan berbagai jenis cat.  

4.3.3.1.4. Perencanaan Tenaga Kerja 

 Perencanaan tenaga kerja meliputi kegiatan menentukan jumlah dan 

spesifikasi keahlian karyawan yang akan direkrut dan dipekerjakan dalam 

perusahaan. Perusahaan Rahayu telah menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang 

bekerja di Rahayu dengan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dan spesifikasi 

keahlian yang dimiliki karyawan sehingga menjadi seefisien mungkin.   

4.3.3.1.5. Perencanaan produksi 

Perencanaan produksi di Perusahaan Rahayu bersifat situasional yaitu 

perencanaan baru dibuat ketika pesanan masuk, hal tersebut dilakukan karena 
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Perusahaan Rahayu tidak memproduksi barang yang dijual di pasar yang 

berjumlah banyak dan memerlukan perencanaan produksi yang cukup rumit.  

Perencanaan produksi di Perusahaan Rahayu dilakukan secara cepat dan akurat 

ketika pesanan datang sehingga proses produksi dapat segera dilaksanakan.     

4.3.3.1.6. Perencanaan pemasaran 

Perencanaan pemasaran pada perusahaan Rahayu memiliki sasaran pasar 

yang tidak terbatas akan tetapi Perusahaan Rahayu memiliki kelemahan dalam 

perencanaan pemasaran yaitu Perusahaan Rahayu cenderung menunggu order 

datang bukan menjemput order/memasarkan produk ke toko-toko dsb. sehingga 

perencanaan pemasaran Rahayu masih perlu adanya meningkatan lagi. 

4.3.3.2.  Pengorganisasian  

System pengorganisasian tiap perusahaan berbeda satu sama lain. 

System organisasi perusahaan Rahayu dapat dikatakan baik karena  adanya 

pembagian tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing karyawan secara jelas. 

Struktur organisasi terdiri pimpinan tertinggi, manajer dan memiliki rantai kerja di 

bawahnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.   

4.3.3.3.  Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan seorang pimpinan perusahaan pada tiap pimpinan 

berbeda satu sama lain dan tidak ada pedoman yang khusus dalam menentukan 

baik buruknya kepemimpinan seseorang (Sondang P. Siagian 2002). Gaya 

kepemimpinan pimpinan  perusahaan yaitu Bapak H. Bambang tergolong baik 
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meski dalam pelaksanaannya Bapak H. Bambang tidak mengacu pada gaya 

kepemimpinan tertentu. Sifat kepemimpinan pimpinan Perusahaan Rahayu 

bersifat fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami 

perusahaan. Kepemimpinan yang baik dapat terlihat dari kenyamanan karyawan 

yang mengabdi pada perusahaan. Hampir seluruh karyawan merasa cocok dan 

bekerja hingga bertahun-tahun dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh 

bapak H. Bambang. 

4.3.3.4.  Pelaksanaan 

4.3.3.4.1. Pelaksanaan Alat dan Bahan 

Pengelolaan alat dan bahan merupakan kegiatan yang penting dalam 

memperlancar proses produksi. Alat dan bahan yang tersedia dengan keadaaan 

yang baik membantu proses produksi yang baik pula. Pengelolaan alat dan bahan 

pada perusahaan Rahayu sudah baik karena alat dan bahan telah dipersiapkan 

sebelumnya pada perencanaan. Perawatan alat secara berkala juga telah dilakukan 

untuk mengantisipasi kerusakan. Perusahaan Rahayu juga memiliki persediaan 

bahan-bahan yang sering dipakai produksi pesanan sehingga dapat menghemat 

biaya produksi.   

4.3.3.4.2. Pelaksanaan Tenaga Kerja  

Pengelolaan tenaga kerja perusahaan Rahayu cukup baik dilakukan. 

Tenaga kerja ditempatkan sesuai dengan keahlian pada bidangnya sehingga dapat 

mengoptimalkan pemakaian tenaga kerja. Pengrekrutan tenaga kerja yang tidak 

memandang latar belakang pendidikan menjadikan perusahaan Rahayu tidak 
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memiliki tenaga kerja yang berkualitas dari segi akademik, akan tetapi hal 

tersebut tidak menjadikan persoalan karena dalam perusahaan Rahayu yang paling 

diutamakan adalah kemampuan dan kreatifitas tenaga kerja dalam bekerja.   

4.3.3.4.3. Pelaksanaan Administrasi/keuangan 

Segala kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan Rahayu telah 

dicatat dengan baik sesuai dengan pencatatan administrasi yang diungkapkan oleh 

Rulanty yang terdiri dari pencatatan pesanan, inventaris dan pencatatan mengenai 

kepegawaian. Pada usaha sablon kegiatan adimintrasi dilakukan dengan sistem 

komputerisasi sehingga data-data menjadi ringkas dalam penyimpanannya. Hal 

tersebut menunjukkan adanya kemajuan teknologi dalam pencatatan administrasi. 

4.3.3.4.4. Pelaksanaan Produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang sangat penting yang ada di 

perusahaan Rahayu. Pengelolaan produksi pada perusahaan Rahayu telah berjalan 

sangat baik. Persediaan bahan untuk proses produksi telah dilakukan dengan baik 

dan sistematis.     

4.3.3.4.5. Pelaksanaan Pemasaran 

Kegiatan pengelolaaan pemasaran bermula dari perencanaan pemasaran. 

Kegiatan pengelolaan pemasaran Perusahaan Rahayu betul-betul dilakukan secara 

baik karena dalam perencanaan pemasaran Perusahaan Rahayu hanya 

mengandalakan order yang datang. Perusahaan Rahayu melayani berbagai bentuk 

cara pembayaran barang hasil produksi  sehingga mempermudah dan menciptakan 
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kenyaman dalam bertransaksi dengan pelanggan, hal tersebut sesuai dengan teori 

manajemen mengenai cara pembayaran yang diungkapkan oleh Singgih Widodo. 

4.3.3.5. Pengawasan  

 Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengendalian, penilaian dan 

koreksi. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan di perusahaan Rahayu cukup 

baik karena pengawasan dilakukan pada proses produksi dan pengawasan akan 

mutu produk. Pengawasan dilakukan mulai dari awal produksi hingga produk jadi.    

4.3.4. Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Rahayu 

Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Rahayu memiliki beberapa 

kelebihan dan kelemahan dalam menjalankan usahanya. Kelebihan dan kelemahan 

yang dimiliki Perusahaan Rahayu tidaklah mengacu pada teori-teori yang 

diungkapkan oleh B.N. Marbun karena tiap perusahaan memiliki kelebihan dan 

kelemahan yang berbeda satu sama lain dengan perusahaan-perusahaan lain 

tergantung sudut pandang pengamatan yang dilakukan. Sudut pandang dari teori 

yang diungkapkan B.N. Marbun  dilihat secara umum dan secara global mengenai 

kelebihan dan kelemahan yang dialami oleh perusahan-perusahaan kecil yang ada. 

Sedangkan kelebihan dan kelemahan Perusahaan Rahayu dilihat dari sudut 

pandang peneliti berdasarkan kejadian di lapangan melalui penelitian yang 

dilakukan secara khusus dan spesifik di Perusahaan Rahayu.  
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4.4. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian dengan judul Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi 

Rahayu di Desa Mlati Lor Kabupaten Kudus mempunyai keterbatasan penelitian 

sebagai berikut : 

4.4.1 Penelitian terbatas pada perolehan informansi dan data yang didapat dari 

perusahaan Rahayu karena wawancara dilakukan pada saat jam kerja sehingga 

para informan tidak terlalu fokus dengan kegiatan wawancara yang dilakukan dan 

informan tidak memberikan seluruh informansi dengan alasan menjaga kerahasian 

perusahaan.     

4.4.2 Penelitian ini tidak bisa menyeluruh dan mendalam mengenai sistem 

pengelolaan usaha di Perusahaan Rahayu karena sistem pengelolaan terbagi 

menjadi dua yaitu pengelolaan konfeksi dan pengelolaan sablon. 
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BAB 5 

PENUTUP 

1.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan 

pada sistem pengelolaan usaha konfeksi dan sablon perusahaan Rahayu di Desa 

Mlati Lor Kabupaten Kudus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1.1.1. Pengelolaan usaha Konfeksi dan Sablon Rahayu dijalankan secara terpisah 

antara pengelolaan sablon dan pengelolaan konfeksi. Pengelolaan sablon lebih 

mengutamakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan produksi. Sedangkan 

pengelolaan usaha konfeksi mengutamkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanan 

dan pengawasan.  

1.1.2. Fungsi manajemen usaha yang dilakukan Sablon dan Konfeksi Rahayu 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan dan 

pengawasan. 

1.1.3. Kelebihan dari perusahaan Sablon dan Konfeksi Rahayu yaitu 

mendapatkan pemasukkan yang lebih banyak karena menjalankan dua kegiatan 

usaha. Pengelolaan yang terbagi menjadi dua membuat jalannya perusahaan lebih 

mudah karena telah ada pemegang tanggung jawab masing-masing. Perusahaan 

Rahayu telah dikenal cukup luas sehingga Perusahaan Rahayu mudah 

mendapatkan pelanggan baru. Hasil produk sablon maupun konfeksi memiliki 

kualitas yang bagus. 

111 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


112 
 

 

1.1.4. Kelemahan dari perusahaan Sablon dan Konfeksi Rahayu yaitu masih 

terbatas pada penggunaan peralatan yang masih menggunakan mesin biasa 

sehingga kuantitas produksi masih terbatas, tempat usaha sablon yang masih 

belum memenuhi syarat kesehatan. Sulit mendapatkan bahan baku dengan harga 

yang murah. Pesanan order yang datangnya tidak tentu jumlahnya. 

1.2. Saran  

Untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pengelolaan usaha sablon dan 

konfeksi perusahaan Rahayu di Desa Mlati Lor Kabupaten Kudus, maka peneliti 

dapat menyampaikan saran sebagai berikut: 

1.2.1. Pembagian pengelolaan usaha yang terbagi dua harusnya saling 

disinkronisasikan. Sistem keuangan dan pembukuan juga perlu mendapatkan 

perhatian, penggunaan komputerisasi harusnya tidak hanya dilakukan pada usaha 

sablon tetapi juga pada usaha konfeksi. 

1.2.2. Untuk memajukan kegiatan produksi, harapnya kegiatan produksi tidak 

hanya memproduksi kaos-kaos yang berasal dari pesanan pelanggan namun juga 

dapat memproduksi kaos untuk dipasarkan keluar karena kualitas hasil sablon 

kaos dan kualitas kaos perusahaan Rahayu  bagus.
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Lampiran 1   

Pedoman Observasi 

Tanggal Observasi : 

 

No. Indikator Aspek Yang Diamati Ya Tidak Keterangan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perencanaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Terdapat perencanaan 
keuangan tertulis 

• Tersedia peralatan sablon 
secara lengkap: 
§ Berbagai bentuk screen 
§ Berbagai bentuk rakel  
§ Berbagai macam cat 
§ Berbagai macam zat 

pigmen 
§ Meja sablon 

 
 
• Tersedianya peralatan 

konveksi: 
§ Mesin jait  
§ Mesin obras 
§ Mesin lubang kancing 
§ Mesin dek 
§ Persediaan berbagai 

macam kain kaos 
§ Berbagai macam benang 

jait 
§ Berbagai macam benang 

obras 
§ Berbagai macam kancing 
§ Tersedianya pola ukuran 

standart 
§ Terdapat etalase untuk 

display kaos konveksi 
§ Terdapat etalase untuk 

display sablon 
  
 
• Merencanakan tenaga kerja 

yang akan mengerjakan 
produksi (pembagian tugas). 

• Merencanakan bahan-bahan  
yang digunakan untuk 
produksi baik konveksi 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengorganisa
sian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap dan 
Gaya 
Kepemimpin
an  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
 

maupun sablon  
• Mempersiapkan alat-alat  

yang akan dipakai dalam 
kondisi yang baik dan siap 
dipakai. 

• Pengerjaan proses produksi 
yang sistematis. 

• Penyimpanan gudang 
• Rencana menambahan SDM 
• Terdapat SIUP 

 
 

• Terdapat struktur organisasi 
di dinding 

• Sistem upah dan penggajian 
mingguan pada konveksi dan 
sablon 

• Pembagian kerja pada sablon 
dan konveksi sesuai dengan 
keahlian. 

• Pembagian kerja yang 
rangkap 

 
 
• Terdapat perintah langsung 

dari pimpinan 
 

• Memberikan arahan kepada 
karyawan 

• Memberikan Pengawasan 
terhadap proses produksi 

• Pengawasan terhadap mutu 
produksi 

• Terdapat bonus atau 
tambahan upah. 

 
 
 
• Tersedia bahan yang sering 

digunakan 
• Tersedia alat-alat produksi 

dalam keadaan baik 
• Adanya disain pesanan yang 

akan diproduksi 
• Pemeliharaan mesin secara 

berkala 
• Penyimpanan pola dan screen 

sablon secara baik 
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5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
Sistem 
pembukuan 
Perusahaan 
 
 
 
Penetapan 
harga  
 
 
 
 
 
 
 
Cara 
pembayaran  
dan 
pengiriman 
barang 

• Perawatan alat-alat produksi 
konveksi dan sablon 

• Pengecekan kualitas produksi 
sablon dan konveksi 

• Pembetulan/koreksi 
kesalahan dan kerusakan. 

 
• Adanya buku pengeluaran 

dan buku pemasukan  
• Adanya pengecekan 

pembukuan secara berkala. 
 
 
• Harga pokok tiap barang 

produksi 
• Pemotongan harga pesanan 
• Perubahan harga pesanan 

yang tergantung tingkat 
kesulitan 

 
 
 
• Pembayaran barang secara 

kredit 
• Pembayaran barang lewat 

transfer bank 
• Melakukan pengiriman 

barang langsung kepada 
pelanggan ketika ada 
permintaan dari pelanggan  
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Lampiran 2  

Hasil Observasi 

Tanggal Observasi : Selasa, 25 Januari 2011 

 

No. Indikator Aspek Yang Diamati Ya Tida
k 

Keterangan 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perencanaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Terdapat perencanaan jangka 
panjang tertulis 

• Tersedia peralatan sablon 
secara lengkap: 
§ Berbagai bentuk screen 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Berbagai bentuk rakel  

 
 
§ Berbagai macam cat 
§ Berbagai macam zat 

pigmen 
§ Meja sablon 

 
 
 
 
 
 
 

• Tersedianya peralatan 
konveksi: 
§ Mesin jait  

 
§ Mesin obras 

 
§ Mesin lubang kancing 

 
§ Mesin dek 

 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Screen ukuran besar 
untuk sablon: 5 
Screen ukuran kecil 
untuk sablon 
plastik/kertas : 35 buah 
Screen untuk kaos : 25 
buah 
 
 
Rakel besar : 10 buah 
Rakel kecil : 23 buah 
 
 
 
 
Meja sablon besar untuk 
spanduk : 3 buah 
Meja sablon untuk sablon 
kertas/plastik 4 buah 
Meja sablon untuk sablon 
kaos : 2 buah 
 
 
 
 
Mesin jahit lurus 5 buah 
 
Mesin obras 3 buah 
 
Mesin lubang kancing 1 
 
Mesin dek 1 buah 
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§ Persediaan berbagai 
macam kain kaos 

 
§ Berbagai macam benang 

jait 
 
 

§ Berbagai macam benang 
obras 

§ Berbagai macam kancing 
 
 
§ Tersedianya pola ukuran 

standart 
 
 
 
§ Terdapat etalase untuk 

display kaos konveksi 
 

§ Terdapat etalase untuk 
display sablon 

  
 
• Merencanakan tenaga kerja 

yang akan mengerjakan 
produksi (pembagian tugas). 
 

• Merencanakan bahan-bahan  
yang digunakan untuk 
produksi baik konveksi 
maupun sablon  

 
• Mempersiapkan alat-alat  

yang akan dipakai dalam 
kondisi yang baik dan siap 
dipakai. 

 
• Pengerjaan proses produksi 

yang sistematis. 
 

• Penyimpanan gudang 
 

• Rencana menambahan SDM  
 

• Terdapat SIUP  
 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persediaan di simpan 
pada sebuah almari 
 
Tersimpan pada rak 
benang 
 
 
Tersimpan pada rak 
benang 
Tersimpan pada rak 
benang 
 
Terdapat pola dasar 
badan  kaos, lengan, 
ukuran kantong 
 
 
1 buah almari kaca 
 
 
Display sablon tesimpan 
rapi pada album foto, 
album folder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alat yang digunakan 
apabila dalam kondisi 
kurang baik maka 
diperbaiki terlebih 
dahulu.  
 
 
 
 
 
 
 
SIUP terpajang pada 
dinding kantor. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 

Pengorganisa
sian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap dan 
Gaya 
Kepemimpin
an  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
Produksi 
 
 
 
 
 
 

• Terdapat struktur organisasi 
di dinding 
 

• Sistem upah dan penggajian 
mingguan pada konveksi dan 
sablon 

 
• Pembagian kerja pada sablon 

dan konveksi sesuai dengan 
keahlian. 

 
• Pembagian kerja yang 

rangkap 
 
 
 
• Terdapat perintah langsung 

dari pimpinan 
 

• Memberikan arahan kepada 
karyawan 

 
 
 
 
• Memberikan Pengawasan 

terhadap proses produksi 
 
 
 
• Pengawasan terhadap mutu 

produksi 
 
• Terdapat bonus atau 

tambahan upah. 
 
 
 
 
 
• Tersedia bahan yang sering 

digunakan 
 

• Tersedia alat-alat produksi 
dalam keadaan baik. 

 
• Adanya disain pesanan yang 

akan diproduksi 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ 
 

Struktur organisasi hanya 
terdapat dalam dokumen 
 
Gaji dihitung 
berdasarkan jumlah hari 
masuk bekerja 
 
 
 
 
 
Pada konveksi bagian 
pola juga membantu 
bagian penyablonan 
kaos. 
 
 
 
 
Pimpinan dan manajer 
memberikan arahan 
kepada karyawan 
sebelum produksi agar 
tidak terjadi kesalahan. 
 
Pimpinan dan manajer 
melakukan pengwasan 
langsung terhadap proses 
produksi tiap saat. 
 
 
 
 
Pemberian bonus untuk 
hasil kerja yang sangat 
memuaskan guna 
memacu produktifitas 
kerja. 
 
 
 
Tersimpan pada almari 
penyimpanan bahan 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem 
pembukuan 
Perusahaan 
 
 
 
 
 
Penetapan 
harga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara 
pembayaran  
dan 
pengiriman 
barang 

 
• Pemeliharaan mesin secara 

berkala 
 
• Penyimpanan pola dan screen 

sablon secara baik 
 
• Perawatan alat-alat produksi 

konveksi dan sablon 
 
 
• Pengecekan kualitas produksi 

sablon dan konveksi 
 
 
 
 
• Pembetulan/koreksi 

kesalahan dan kerusakan. 
 
 
 
 
 
• Adanya buku pengeluaran 

dan buku pemasukan  
 

• Adanya pengecekan 
pembukuan secara berkala. 

 
 
• Harga pokok tiap barang 

produksi 
 

• Pemotongan harga pesanan 
 
 
 
 
• Perubahan harga pesanan 

yang tergantung tingkat 
kesulita 

 
• Pembayaran barang secara 

kredit 
 
• Pembayaran barang lewat 

transfer bank 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Memberi minyak oli 
pada mesin agar tidak 
cepat aus. 
 
Mennyortir hasil jahitan, 
setikan. 
Mensortir hasil sablon, 
menyingkirkan hasil 
sablon yang jelek. 
 
Pembetulan dan koreksi 
langsung segera 
dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
Terdapat pada lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemotongan harga 
pesanaan dilakukan 
apabila jumlah pesanan 
banyak dan merupakan 
pelanggan dekat. 
 
 
 
 
Terdapat juga 
pembayaran dimuka 
sisanya dibayarkan 
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• Melakukan pengiriman 

barang langsung kepada 
pelanggan ketika ada 
permintaan dari pelanggan  

 

 
√ 
 
 

setelah barang jadi. 
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Lampiran 3 

 Aplikasi Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber :  

Hari/tanggal :  

Waktu/tempat :  

 

NO.  Pertanyaan 

1 

2 

3 

4 

 

5. 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

Sejak kapan usaha konfeksi dan sablon Rahayu berdiri? 

Bagaimana lokasi usaha konfeksi dan sablon? 

Bagaimana luas bangunan perusahaan Anda? 

Apakah bangunan ruang kerja usaha telah memenuhi syarat 

kesehatan?  

Bagaimana bentuk pengelolaan perusahaan Rahayu secara garis 

besarnya? 

Bagaimana bentuk perencanaan keuangan Anda dalam perkembangan 

usaha Anda? 

Alat dan bahan apa saja yang telah Anda miliki dalam usaha ini dan 

bagaimana perkembangaannya sekarang? 

Bagaimana Anda merekrut tenaga kerja? 

Bagaimana sistem upah karyawan Anda? 

Apakah Anda memberikan motivasi kepada karyawan guna 

meningkatkan produktifitas kerja? Bagaimana motivasi tersebut? 

Bagaimana  Anda melakukan kegiatan pengawasan ketika kegiatan 

produksi berlangsung? 

Bagaimana struktur organisasi yang ada di usaha konfeksi dan sablon? 

Bagaimana pembagian tugas pengorganisasian usaha Anda? 
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14 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

Berapa jumlah karyawan pada bagian konfeksi dan sablon Rahayu 

sekarang? 

Apakah pembagian kerja pada konfeksi dan sablon Rahayu sudah 

sesuai dengan keahlian karyawan masing-masing? 

Bagaimana sikap dan cara Anda dalam mengambil keputusan apabila 

terjadi masalah? 

Bagaimana cara Anda memberi perintah kepada para karyawan? 

Apakah di perusahaan Anda melakukan penilaian produksi? 

bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? 

Bagaimana  standart mutu yang ditetapkan oleh Rahayu pada usaha 

konfeksi/sablon? 

Apakah sajakah kendala dalam proses produksi usaha Bapak? 

Siapa yang memegang keuangan perusahaan? 

Bagaimana sistem administrasi perusahan Rahayu? 

Siapa saja yang menjadi pelanggan usaha anda? 

Bagaiamana teknik pemasaran yang dilakukan usaha konfeksi/sablon? 

Bagaimana biasanya pelanggan Anda melakukan pembayaran? 

Bagaimana cara mempromosikan Perusahaan Rahayu? 

Adakah motto yang dimiliki perusahaan Rahayu? 

Bagaimana bentuk pelayanan terhadap pelanggan Rahayu?  
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Aplikasi Wawancara dengan Manajer Konfeksi Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber :  

Hari/tanggal :  

Waktu/tempat :  

 

No. Pertanyaan 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

Bagaimana perkembangan usaha konfeksi yang Anda pegang?   

Tugas apa saja yang bapak lakukan sebagai manajer konfeksi? 

Bagaimana sikap bapak dalam mengkoordinir seluruh kegiatan usaha 

konfeksi? 

Kegiatan apa yang lebih mendapatkan perhatian bapak? 

Bagaimana cara pembelian dan mendapatkan bahan baku? 

Bagaimana modal produksi dan cara menentukan harga jual produk 

barang konfeksi? 

Berapa omset yang didapat Rahayu terutama untuk usaha konfeksi? 

Berapa jumlah pesanan setiap bulan? 

Jenis-jenis mesin apasajakah yang digunakan? 

Bagaimana dalam perawatan mesin untuk produksi konfeksi?Adakah 

perawatan berkala?  

Bagaimana proses  produksi usaha konfeksi? 

Apakah sajakah kendala dalam proses produksi usaha konfeksi? 

Bagaimana pembagian tugas karyawan dalam produksi konfeksi? 

Pemasaran memegang peranan penting dalam usaha konfeksi agar 

dapat tetap bertahan dan berkembang. Bagaimana teknik pemasaran 

yang dilakukan usaha konfeksi Rahayu? 
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Aplikasi  Wawancara dengan Manajer Sablon Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber :  

Hari/tanggal :  

Waktu/tempat :  

 

No. Pertanyaan 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

 

17 

Bagaimana perkembangan usaha sablon  yang Anda pegang?   

Bagaimana pengelolaan perusahaan Rahayu? 

Tugas apa saja yang bapak lakukan sebagai manajer sablon? 

Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada usaha sablon? 

Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada usaha konfeksi 

menurut sepengetahuan anda? 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 

Bagaimana cara pembelian dan mendapatkan bahan baku sablon? 

Bagaimana menentukan modal produksi dan harga jual produk barang 

sablon? 

Bagaimana cara untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan 

produktifitas kerja? 

Berapa jumlah pesanan setiap bulan? 

Berapa omset yang didapat Rahayu terutama untuk usaha sablon? 

Jenis-jenis alat apa sajakah yang digunakan? 

Bagaimana dalam perawatan alat untuk produksi sablon?Adakah perawatan 

berkala?  

Bagaimana proses  produksi usaha sablon? 

Bagaimana sistem gaji karyawan anda? 

Apakah sajakah kendala dalam proses produksi usaha sablon? 

Bagaimana pembagian tugas karyawan dalam produksi sablon? 

Bagaimana teknik pemasaran yang dilakukan usaha sablon Rahayu? 
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18 

19 

Bagaimana pelayanan yang diberikan Rahayu? 

Bagaimana promosi usaha Rahayu? 

Bagaimana bentuk perencanaan keuangan Rahayu? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


129 
 

 

Aplikasi Wawancara dengan Karyawan Konfeksi Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber :  

Hari/tanggal : 

Waktu/tempat :  

 

No. Pertanyaan 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha konfeksi? Apakah bangunan ruang 

kerja usaha konfeksi telah memenuhi syarat kesehatan? 

Berapa jumlah karyawan pada bagian konfeksi Rahayu? 

Apakah pembagian kerja konfeksi Rahayu sudah sesuai degan keahlian 

karyawan masing-masing? 

Jenis-jenis mesin apa sajakah yang ada di konfeksi Rahayu? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk pembuatan pola? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menjahit? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian? 

Bagaimana teknik jahit yang digunakan di usaha konfeksi Rahayu? 

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi konfeksi Rahayu? 

Bagaimana upah yang anda terima? 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi konfeksi Rahayu? 
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Aplikasi Wawancara dengan Karyawan Konfeksi Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber : 

Hari/tanggal :  

Waktu/tempat :  

 

No. Pertanyaan 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha konfeksi? Apakah bangunan ruang 

kerja usaha konfeksi telah memenuhi syarat kesehatan? 

Berapa jumlah karyawan pada bagian konfeksi Perusahaan Rahayu? 

Apakah pembagian kerja konfeksi Perusahaan Rahayu sudah sesuai degan 

keahlian karyawan masing-masing? 

Jenis-jenis mesin apa sajakah yang ada di konfeksi Perusahaan Rahayu? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk pembuatan pola? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menjahit? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian? 

Bagaimana teknik jahit yang digunakan di usaha konfeksi Perusahaan 

Rahayu? 

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi konfeksi Perusahaan Rahayu? 

Bagaimana upah yang anda terima? 

Bagaimana sikap pimpinan Perusahaan Rahayu? 

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi konfeksi Perusahaan 

Rahayu? 
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Aplikasi Wawancara dengan Karyawan Sablon Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber :  

Hari/tanggal :  

Waktu/tempat : 

No. Pertanyaan 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha sablon? 

Apakah bangunan ruang kerja usaha sablon telah memenuhi syarat 

kesehatan? 

Berapa jumlah karyawan pada bagian sablon Rahayu? 

Kegiatan apa yang lebih mendapatkan perhatian dari manajer pada usaha 

sablon?  

Bagaimana pembuatan disain sablon? 

Bahan apa sajakah yang digunakan dalam proses sablon? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menyablon? 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian hasil sablon? 

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi sablon Rahayu? 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 

Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan manajer dan pemilik dalam 

memotivasi karyawan?  

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi sablon Rahayu? 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


132 
 

 

Aplikasi Wawancara dengan Pelanggan Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  :  

Sumber : 

Hari/tanggal :  

Waktu/tempat :  

 

No. Pertanyaan 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Bagaimana tempat usaha Perusahaan Rahayu? 

Bagaimana harga yang ditawarkan Perusahaan Rahayu? 

Sudah berapa lama anda menjadi pelanggan perusahaan Rahayu? 

Apa yang menyebabkan Anda menjadi pelanggan di perusahaan Rahayu? 

Menurut Anda, Apa kelemahan dari perusahaan Rahayu? 
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 01/PP/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Bambang 

Hari/tanggal : Selasa /18 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 09.00-10.00 / Ruang Pimpinan 

 

NO.  Pertanyaan 
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Sejak kapan usaha konfeksi dan sablon Rahayu berdiri? 

Usaha ini saya mulai rintis ketika saya berhenti kerja jadi penyablon di 

sebuah usaha milik orang cina. Pada saat itu saya mulai membuka usaha 

sablon sendiri di rumah dengan dibantu kawan saya. Awal usaha ini hanya 

usaha sablon pada tahun 1984 kemudian saya kembangkan menjadi usaha 

konfeksi dan sablon pada tahun 1995.  

Bagaimana lokasi usaha konfeksi dan sablon? 

Semula usaha saya bertempat di desa Nganguk Pengapon kemudian setelah 

berkembang saya pindah tempat usaha di desa Mlatilor RT.01 RW.05. 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.  

Bagaimana luas bangunan perusahaan Anda? 

Luas bangunan meliputi dua rumah. Rumah bagian sebelah utara dan rumah 

bagian selatan. Rumah bagian utara untuk usaha sablon, terutama untuk 

sablon spanduk dan sablon plastik sedangkan untuk sablon kaos dipusatkan 

di rumah bagian selatan. Rumah di sebelah selatan dibagi dua untuk usaha 

konfeksi, sablon kaos dan sebagai tempat tinggal saya dan keluarga saya. 

Apakah bangunan ruang kerja usaha telah memenuhi syarat 

kesehatan?  

Ruang kerja konfeksi telah memenuhi syarat kesehatan, dilengkapi fasilitas 

kamar mandi yang selalu dijaga kebersihannya dan ventilasi sangat bagus 
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akan tetapi untuk ruang kerja produksi sablon masih umpek dan gelap 

mengingat bagunan yang saya pakai adalah bangunan rumah tua dimana 

masih membutuhkan banyak perbaikan.  

Bagaimana bentuk pengelolaan perusahaan Rahayu secara garis 

besarnya? 

Perusahaan ini cara pengelolaannya saya bagi menjadi dua. Usaha konfeksi 

dan usaha sablon masing-masing saya sendirikan. Usaha konfeksi saya 

pengelolaanya saya yang memegang. Sedangkan usaha sablon putra saya 

mas Anto yang memegangnya. Saya percayakan pengelolaan sablon kepada 

Anto karena saya tidak lagi mampu kalo harus mengurus dua-duanya, 

karena faktor usia juga ikut ambil andil. Saya ingin perusahaan ini dikelola 

oleh anak-anak saya sendiri karena memang dari awal saya mendirikan 

untuk masa depan mereka untuk itu saya melibatkan anak-anak dan 

menantu saya untuk mengelolanya bersama-sama. 

Bagaimana bentuk perencanaan keuangan Anda dalam perkembangan 

usaha Anda? 

Bentuk perncanaan keuangan di Perusahaan saya tidak begitu khusus. Saya 

memulai usaha dengan modal tetap saya untuk pembelian tanah untuk 

rumah dan bangunan usaha serta mesin-mesin seperti diesel dan mesin-

mesin jahit kemudian untuk proses produksi sehari-hari saya menggunakan 

modal sendiri yang berasal dari simpanan dana saya sendiri akan tetapi 

apabila simpanan tersebut tidak mencukupi saya pinjam ke Bank Pasar 

yang memiliki bunga pinjaman yang rendah.   

Alat dan bahan apa saja yang telah Anda miliki dalam usaha ini dan 

bagaimana perkembangaannya sekarang? 

Alat dan bahan di perusahaan ini banyak sekali. Saya kelompokkan agar 

mudah mencari dan menatanya. Perkembangannya sejauh ini baik karena 

saya selalu melakukan mengecekan terhadap alat dan bahan dalam proses 

produksi baik proses di konfeksi maupun proses produksi di sablon. 

Biasanya apabila terdapat alat produksi yang rusak akan diperbaiki atau 

disingkirkan apabila tidak dapat diperbaiki kembali. 

Bagaimana Anda merekrut tenaga kerja? 
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Pengrekrutan karyawan dilakukan dengan cara membuka lowongan kerja. 

Saya menerima karyawan yang memiliki niat bekerja. Soal latar belakang 

pendidikan tidak menjadi masalah asalkan  mau belajar dan trampil. 

Bagaimana sistem upah karyawan Anda? 

Sistem upah karyawan saya adalah harian tetapi biasanya dibayarkan pada 

akhir minggu (sabtu). Gaji tertinggi untuk tukang sablon sekitar 

Rp.250.000,00/minggu. Untuk kenek (pembantu tukang sablon) sekitar Rp. 

100.000,00/minggu. Untuk karyawan konfeksi gaji sekitar Rp. 100.000,00 – 

Rp. 120.000,00/minggu. Apabila tidak berangkat kerja maka gaji akan 

dibayarkan sesuai dengan jumlah hari bekerja.   

Apakah Anda memberikan motivasi kepada karyawan guna 

meningkatkan produktifitas kerja? Bagaimana motivasi tersebut? 

Iya saya memberikan motivasi agar produkfitas meningkat terutama pada 

saat order datang banyak sekali. Biasanya saya memberikan tambahan gaji 

kepada mereka atau terkadang istri saya suruh membuatkan makanan untuk 

karyawan-karyawan saya. 

Bagaimana  Anda melakukan kegiatan pengawasan ketika kegiatan 

produksi berlangsung? 

Saya melakukan controling terus supaya kualitas produk dapat terjaga. 

Terkadang saya juga melakukan control di bagian sablon meskipun sudah 

anak saya di bagian tersebut. 
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Hasil Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 01/PP/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Bambang 

Hari/tanggal : Selasa /19 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 10.00-11.00 / Ruang Pimpinan 

 

NO.  Pertanyaan 
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Bagaimana struktur organisasi yang ada di usaha konfeksi dan 

sablon? 

Struktur organisasi yang ada di usaha saya ini dibagi 2 wewenang yaitu 

wewenang pada bagian sablon dan wewenang pada bagian konfeksi. Tiap 

wewenang dipegang oleh anggota keluarga sendiri. Untuk wewenang 

sablon saya serahkan kepada putra saya. Sedangkan wewenang konfeksi 

saya sendri yang memegangnya dengan dibantu oleh menantu saya.  

Bagaimana pembagian tugas pengorganisasian usaha Anda? 

Pembagian tugas pengorganisasian seperti yang saya utarakan tadi, saya 

bagi dua. Usaha sablon saya serahkan pada putra saya untuk dijalankan 

secara mandiri, saya hanya mengawasi apabila ada hal yang belum dia 

kuasai. Usaha konfeksi saya yang menjalankan, di dalamnya saya 

melibatkan menantu saya.  

Berapa jumlah karyawan pada bagian konfeksi dan sablon Rahayu 

sekarang? 

Jumlah karyawan seluruhnya ada 31 orang. Terbagi 19 orang karyawan 

sablon dan 12 orang karyawan konfeksi. 

Apakah pembagian kerja pada konfeksi dan sablon Rahayu sudah 

sesuai dengan keahlian karyawan masing-masing? 

Pembagian kerja sudah sesuai. Ada yang bagian pola, menjahit, finishing 

dsb. Saya  menempatkan karyawan yang dapat menjahit saya tempatkan 
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pada bagian jahit, yang tidak dapat menjahit saya tempatkan pada bagian 

selain jahit misalnya pada bagian finishing atau pembelian. Pada usaha 

sablon karyawan yang trampil menyablon saya tempatkan untuk 

mengerjakan sablon. Karyawan yang tidak bisa menyablon dia menjadi 

kenek (pembantu sablon).   

Bagaimana sikap dan cara Anda dalam mengambil keputusan apabila 

terjadi masalah? 

Apabila ada masalah di perusahaan saya bicarakan terlebih dahulu dengan 

putra saya. Saya meminta pendapat  bagaimana sebaiknya masalah tersebut 

dipecahkan baru saya mengambil keputusan. 

Bagaimana cara Anda memberi perintah kepada para karyawan? 

Saya langsung saja memanggil dan memberi perintah kepada karyawan 

yang akan saya serahi tugas. Ada kalanya saya yang mendatangi karyawan 

apabila posisi saya sedang tidak sibuk. Saya memberi di arahan terlebih 

dahulu dan saya selalu pastikan dia agar mengerti sebelum dia bertindak 

atau melakukan tugas yang saya berikan tersebut. 
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Hasil Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 01/PP/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Bambang 

Hari/tanggal : Selasa /19 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 10.00-11.00 / Ruang Pimpinan 
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Apakah di perusahaan Anda melakukan penilaian produksi? 

bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? 

Iya, penilaian produk saya ukur dari hasil produk jadi. Apabila ada 

kerusakan atau cacat maka saya lihat dulu apakah masih dapat diperbaiki 

atau tidak. Kerusakan yang kecil biasanya akan diperbaiki sedangkan 

kerusakan/cacat yang fatal maka saya akan menggantinya dengan yang 

baru.    

Bagaimana  standart mutu yang ditetapkan oleh Rahayu pada usaha 

konfeksi/sablon? 

Standart mutu konfeksi yang penting jahitan bagus tidak lepas-lepas dan 

tidak ada cacat pada bahan. Standart mutu sablon yaitu hasil sablonan tidak 

luntur.  

Apakah sajakah kendala dalam proses produksi usaha Bapak? 

Kendalanya banyak sekali. Ada dari dalam dan dari luar. Kendala dari 

dalam itu misanya dari permodalan yang terbatas untuk order besar saya 

harus mencari pinjaman lunak terlebih dahulu dan kendala  peralatan yang 

masih lama. Sekarang inikan banyak alat jahit yang highspeed sedangkan 

peralatan yang saya gunakan masih berupa mesin jahit biasa sehingga hasil 

tidak dapat cepat. Begitu juga pada usaha sablon, peralatan yang 

digunakan apabila dibandingkan dengan usaha sablon yang baru mungkin 

malah kalah. Kendala dari luar yaitu cuaca seperti saat ini. Hal tersebut 
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sedikit menghambat proses pengeringan sablon yang membutuhkan sinar 

matahari. Selain itu, order yang setiap saat tidak dapat dipastikan. 

Terkadang saya dapat kewalahan dalam menerima order kadang juga sepi 

tidak ada permintaan.  

Siapa yang memegang keuangan perusahaan? 

Keuangan saya bagi dua. Usaha konfeksi dan sablon sendiri-sendiri. Baik 

pengeluaran maupun pemasukan saya bedakan dan kepengurusannya juga 

berbeda-beda. Usaha konfeksi keuangan saya yang memegangnya. Usaha 

sablon putra saya yang mengelolanya.  

Bagaimana sistem administrasi perusahan Rahayu? 

Kegiatan administrasi dibedakan pencatatannya pada usaha konfeksi dan 

pada usaha sablon akan tetapi bentuk pencatatannya saya samakan agar 

lebih mudah pengontrolan nantinya. Kegiatan yang dicatat meliputi 

pesanan, inventaris, dan catatan mengenai karyawan 

Siapa saja yang menjadi pelanggan usaha anda? 

Pelanggan usaha saya kebanyakan dari sekolah-sekolah yang membuatkan 

seragam olahraga, perusahaan rokok yang membuatkan kaos promosi dan 

spanduk promosi. Tidak terbatas itu saja, masih banyak lagi. Dari kalangan 

bukan instansi atau perusahaan juga ada karena saya tidak membatasi 

penerimaan order yang harus dari instansi atau perusahaan.    

Bagaiamana teknik pemasaran yang dilakukan usaha 

konfeksi/sablon? 

Pemasaran dilakukan tidak di toko-toko tetapi kami menerima pesanan 

ynag datang pada perusahaan kami.  

Bagaimana biasanya pelanggan Anda melakukan pembayaran? 

Saya menerima berbagai bentuk pembayaran. Instansi atau perusahaan 

pelanggan kami  biasanya memakai sistem banking. Pelanggan yang bukan 

dari instansi perusahaan biasanya langsung membayar bentuk tunai. Ada 

yang  membayar setelah barang jadi ada juga yang membayar setengah 

dulu sebagi tanda kesepakatan.  

Bagaimana cara mempromosikan Perusahaan Rahayu? 

Promosi usaha dahulu hanya lewat mulut ke mulut, kemudian berkembang 
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dengan pemasangan iklan di radio sehingga banyak orang yang telah 

mengenal sehingga sekarang perusahaan hanya melakukan pemasangan 

spanduk-spanduk di ruas-ruas jalan raya atau mensponsori event yang 

kapasitasnya tidak besar dapat berupa kaos atau spanduk. 

Adakah motto yang dimiliki perusahaan Rahayu? 

Iya kami memiliki motto yaitu Maju dan Berkembang Bersama Kami. 

Intinya dalam motto tersebut saya mengajak rekan-rekan, pelanggan untuk 

bersama-sama memajukan Rahayu. 

Bagaimana bentuk pelayanan terhadap pelanggan Rahayu?  

Kami memberikan jaminan kualitas barang kepada konsumen agar mereka 

mau datang kembali untuk menyablon atau pesan kaos. Selain itu, kami 

juga sering memberikan potongan harga kepada pelanggan terutama 

pelanggan lama. Kami tidak masalah kalau hanya memperoleh keuntungan 

yang mepet karena pemberian harga yang miring tapi kualitas bagus 

menjadikan pelanggan menjadi royal terhadap kami.” 
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Hasil Wawancara dengan Manajer Konfeksi Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 02/MK/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Bambang 

Hari/tanggal : Jum’at/21 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00-14.00/ Ruang Pimpinan 

 

No. Pertanyaan 
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Bagaimana perkembangan usaha konfeksi yang Anda pegang?   

Perkembangan usaha konfeksi sekarang ini agak terhambat. Permintaan agak 

sepi tidak seperti pada tahun-tahun kemarin. Harga bahan baku sekarang ini 

naik besar sekali sehingga biaya produksi besar dan harga jual kami menjadi 

naik dibandingkan kaos yang sudah jadi yang dijual di pasar. Mungkin dari 

situ kebanyakan orang lebih memilih membeli kaos jadi di pasar daripada 

harus pesan dan mereka lebih memilih tinggal menyablonkan saja.    

Tugas apa saja yang bapak lakukan sebagai manajer konfeksi? 

Saya melakukan merencanakan terutama pada produksi, pengorganisasian, 

pengawasan dan penilaian  terhadap kerja karyawan. Saya juga mengelola 

keuangan konfeksi.  

Bagaimana sikap bapak dalam mengkoordinir seluruh kegiatan usaha 

konfeksi? 

Kalau seluruh kegiatan usaha tidak bisa saya mengkoordinir semuanya. Saya 

dibantu menantu saya dalam pelaksanaan produksi dan pengawasan kegiatan 

usaha. Saya membagi tugas-tugas kepada karyawan sesuai dengan tugasnya 

masing-masing  kemudian menantu saya membantu dalam proses 

pengawasan dan pelaksanaan produksi. Menantu saya memegang bagian 

potong bahan dan penyablonan kaos.  

Kegiatan apa yang lebih mendapatkan perhatian bapak? 

Kegiatan dalam usaha konfeksi yang paling saya perhatikan adalah kegiatan 

perencanaan bahan, pelaksanaan produksi dan pengawasan 
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Bagaimana cara pembelian dan mendapatkan bahan baku? 

Bahan baku mudah di dapat karena sekarang ini  di Kudus telah banyak toko-

toko yang menjual bahan  baku kaos dengan berbagai jenis meski terkadang 

warnanya terkadang terbatas. 

Bagaimana modal produksi dan cara menentukan harga jual produk 

barang konfeksi? 

Modal yang dibutuhkan dalam proses produksi konfeksi untuk menghasilkan 

minimal 10 buah kaos sekitar Rp. 500.000-Rp.2.000.000. Ketika kami 

mengalami kesulitan keuangan kami biasanya melakukan pinjaman ke Bank 

Harga jual tergantung dari pesanan karena harganya berbeda-beda tiap 

ukuran kaos,  jenis bahan yang dipesan, dan model kaos yang dipesan. 

Standart harga untuk kaos lengan pendek katun oblong antara Rp. 30.000,00 

hingga Rp. 35.000. Kaos katun lengan panjang oblong antara Rp. 40.000,00 

hingga Rp. 45.000,00. Kaos lengan pendek PE Rp. 15.000,00-Rp. 25.000,00. 

Kaos PE lengan panjang Rp. 30.000,00-Rp.35.000,00.   Kaos berkerah harga 

jual ditambah Rp. 5.000,00 baik untuk kaos katun maupun kaos dari bahan 

PE. 

Berapa omset yang didapat Rahayu terutama untuk usaha konfeksi? 

Rata-rata sekitar   Rp. 500.000 hingga Rp. 1.500.000 per minggu 

Berapa jumlah pesanan setiap bulan? 

Jumlah pesanan setiap bulan tidak tentu karena kita sistemnya menerima 

order datang bukan pemasarkan ke pasar atau toko-toko jadi tidak dapat 

dipastikan. 

Jenis-jenis mesin apasajakah yang digunakan? 

Mesin yang digunakan mesin jahit speed biasa terdiri dari 5 mesin jahit, 3 

mesin obras, 1 mesin dek, 1 mesin lubang kancing. Alat yang digunakan 

sebagai pendukung ada setrika. 

Bagaimana dalam perawatan mesin untuk produksi konfeksi?Adakah 

perawatan berkala?  

Perawatan mesin cukup dilakukan dengan memberi oli mesin secara teratur, 

mengganti dinamo mesin yang telah haus, dan membersihkan mesin teratur. 

Bagaimana proses  produksi usaha konfeksi? 
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Proses produksi dimulai dari menerima order, membuat disain kaos yang 

akan dibuat, merencanakan berapa banyak kain dan biaya yang kira-kira 

dibutuhkan sesuai dengan ukuran yang dipesan, membuat pola, memotong 

bahan, mengelompokkan bagian potongan bahan, menjahit, finishing, 

pengepakan.   

Apakah sajakah kendala dalam proses produksi usaha konfeksi? 

Seperti yang telah saya utara tadi, kami masih terkendala dengan peralatan 

yang masih menggunakan mesin dinamo biasa sehingga pesanan tidak bisa 

cepat dan sekarang ini harga bahan baku melambung tinggi.  

Bagaimana pembagian tugas karyawan dalam produksi konfeksi? 

Pembagian kerja di konfeksi terdiri dari bagian pola jadi sekaligus bagian 

potong, bagian jahit, obras, penyelesaian, pengemasan, Cuallity control dan 

bagian penyablon kaos. Penyablon kaos ini saya bedakan dengan penyablon 

selain kaos karena kalau ikut pada karena spesilisasinya berbeda jadi saya 

ikutkan sendiri ke usaha konfeksi agar hasilnya lebih bagus. 

Pembagian karyawan saya tempatkan sesuai dengan keahliannya masing-

masing. Bagian pola ada dua orang yaitu menantu saya dan seorang assisten 

yang merangkap bagian jahit. Bagian jahit ada 5 orang dan obras ada 3 

orang. bagian finishing sekaligus pengepakan ada 2 orang dan 1 orang bagian 

penyablonan khusus kaos.   

Pemasaran memegang peranan penting dalam usaha konfeksi agar 

dapat tetap bertahan dan berkembang. Bagaimana teknik pemasaran 

yang dilakukan usaha konfeksi Rahayu? 

Teknik pemasaran kami tidak menjual barang ke pasar tetapi kami menerima 

order yang datang ke kami. Kami melakukan promosi ke instansi pendidikan 

seperti sekolah-sekolah, instansi perusahaan, masyarakat umum lainnya 

dengan cara mensponsori acara atau event tertentu. 
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Hasil Wawancara dengan Manajer Sablon Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 03/MS/RAHAYU/2011 

Sumber : Mas Anto 

Hari/tanggal : Senin/24 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 10.00-13.00 / Ruang Disain 
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Bagaimana perkembangan usaha sablon  yang Anda pegang?   

Usaha sablon perkembangannya cukup baik. Pelanggan kami sampai ke beberapa 

daerah seperti Jepara, Pati. Kami memiliki pelanggan tetap seperti KODAM dan 

Djarum yang selalu membuat spanduk event kepada kami.  

Bagaimana pengelolaan perusahaan Rahayu? 

Pemilik dan pendiri perusahaan ini adalah bapak akan tetapi untuk tanggung jawab 

dalam menjalankan usaha yang terbagi dua ini ada manajernya sendiri-sendiri. Saya 

memegang tanggung jawab pada sablon sedangkan bapak memegang tanggungjawab 

konfeksi. 

Tugas apa saja yang bapak lakukan sebagai manajer sablon? 

Hampir seluruh kegiatan saya lakukan mulai dari perencanaan produksi, 

pengoerganisasian karyawan, pelaksanaan dan pengawasan tetapi untuk bagian 

euangan saya serahkan kepada kakak saya untuk mengelolanya.   

Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada usaha sablon? 

Pelaksanaan kegiatan fungsi manajemen pada usaha sablon lebih saya utamakan 

pada perencanaan dan pelaksanaan. Perencaan yang paling penting adalah perencaan 

produksi yang terdiri dari disain sablonan dan kebutuhan bahan untuk memproduksi. 

Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada usaha konfeksi 

menurut sepengetahuan anda? 

Pada usaha konfeksi yang saya tau, bapak lebih dominan dalam proses produksi dan 

pengawasan kerja karyawannya 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 
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Ayah saya dalam memimpin perusahaan orangnya tegas. Beliau tidak pernah 

membeda-bedakan karyawan. Apabila ada suatu masalah dalam pekerjaan, beliau 

biasanya selalu membicarakannya dengan saya untuk meminta pendapat saya 

meskipun keputusan yang diambil kadang bertolak belakang, tetapi hal tersebut 

tidak lantas menjadikan kami saling memaksakan kehendak, kalau pengambilan 

keputusannya baik saya ikut ayah karena beliau lebih berpengalaman dari saya. 

Bagaimana cara pembelian dan mendapatkan bahan baku sablon? 

Bahan baku seperti cat akrafon dan pigmen banyak di dapat di toko-toko sablon dan 

untuk kain spanduk saya telah memiliki toko langganan sehingga saya tinggal 

menghubungi via telepon bahan langsung diantar.  

Bagaimana menentukan modal produksi dan harga jual produk barang 

sablon? 

Pada usaha sablon justru modal yang dibutuhkan tidak besar. Biaya yang dibutuhkan 

untuk memproduksi misalnya spanduk sekitar Rp. 8.000/m. Biaya sablon kertas, 

plastik dsb berkisar antara Rp. 100-Rp.20.000/barang.. 

Harga jual produk tergantung pada berapa panjang spanduk, warna dan jenis kain 

yang digunakan. Harga spanduk per meter Rp. 13.000,00 untuk dasar kain ero warna 

putih sedangkan untuk warna selain putih Rp. 15.000,00/m. Harga spanduk untuk 

dasar kain drill Rp. 21.000,00/m.  

Bagaimana cara untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan 

produktifitas kerja? 

Pemberian tambahan gaji atau bonus saya lakukan untuk memberikan semangat dan 

hasil kerja yang baik yang dilakukan karayawan. Selain itu saya memberikan rokok 

agar mereka lebih bersemangat alam bekerja. 

Berapa jumlah pesanan setiap bulan? 

Jumlah pesanan setiap bulan tidak tentu. Rata-rata sekitar 35 buah spanduk apabila 

order sepi. ketika order ramai kami bisa membuat hingga 450 buah spanduk tiap 

bulan.  

Berapa omset yang didapat Rahayu terutama untuk usaha sablon? 

Omset yang didapat sekitar Rp.3000.000-Rp.1.000.000/minggu.  

Jenis-jenis alat apa sajakah yang digunakan? 

Alat yang digunakan tidak ada yang khusus. Kami menggunakan alat-alat sablon 
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sederhana seperti rakel, screen sablon, alat membuat film sablon, meja sablon, 

hairdryer.    

Bagaimana dalam perawatan alat untuk produksi sablon?Adakah perawatan 

berkala?  

Perawatan alat sablon tidak rumit. perawatannya sangat sederhana. Setelah 

pemakaian alat-alat sablon langsung dilakukan pencucian untuk mencegah cat 

mengendap dan mengeras sehingga mudah dibersihkan. Selesai pemakaian alat 

langsung dikeringkan dan di simpan kembali. Perawatan berkala biasanya berupa 

mengecekan alat sablon yang telah berlubang atau mulai rusak. Kami melakukan 

perbaikan atau penggantian dengan alat yang baru. 

Bagaimana proses  produksi usaha sablon? 

Proses produksi dimulai dari kami menerima pesanan, Disain spanduk biasanya dari 

pelanggan sendiri sehingga kami tinggal membuat disain dalam bentuk besar  dan 

membuat film sablon. Setelah itu, dilakukan proses penyablonan, pengeringan, 

finishing dan pengepakkan.  

Bagaimana sistem gaji karyawan anda? 

Penggajian dibayarkan pada hari sabtu, dihitung berdasarkan gaji per hari, 

dijumlahkan sesuai absensi masuk kerja. Sedangkan gaji untuk kerja lembur 

langsung dibayarkan jadi tidak perlu menunggu hingga hari sabtu. 

Apakah sajakah kendala dalam proses produksi usaha sablon? 

Kendala utama saat ini adalah cuaca karena akhir-akhir sering terjadi hujan sehingga 

proses pengeringan hasil sablon tidak dapat maksimal. Selain itu kami masih 

kesulitan apabila menerima order yang terlalu banyak. Kami masih terbatas pada 

alat sablon.   

Bagaimana pembagian tugas karyawan dalam produksi sablon? 

Pembagaian kerja di sablon Rahayu ini karyawan terdiri dari beberapa bagian yaitu 

penyablon, sketsa, kenek, penyelesaian. Penyablon atau biasa kami sebut dengan 

tukang di sini terdiri dari beberapa yaitu penyablon kertas/plastic, penyablon 

spanduk. Pada bagian penyablonan spanduk dibantu oleh kenek yang terdiri sampai 

5 orang.  

Bagaimana teknik pemasaran yang dilakukan usaha sablon Rahayu? 

Sama halnya dengan konfeksi, pemasaran sablon tidak menjual produk ke pasar 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

tetapi kami menerima order yang datang kepada kami. Kami sangat menjaga 

kualitas produk sehingga pelanggan mau datang kembali pesan kepada kami 

sehingga terjalin mitra di beberapa instansi perusahaan dalam hal pengadaan 

spanduk atau barang sablon.  

Bagaimana pelayanan yang diberikan Rahayu? 

Dalam melayani pelanggan biasanya kami selalu bersifat ramah dan penuruti 

sekaligus memberi saran atas keinginan pelanggan apabila pelanggan menginginkan 

pesanan sesuai dengan yang diminta baik pesanan kaos maupun sablon. Pelanggan 

yang memesan barang dalam jumlah yang banyak biasanya dari bapak atau saya 

memberikan potongan harga. Ketepatan hari pesanan jadi selalu kami pegang, 

apabila tidak bisa terlaksana maka kami selalu memberikan informasi terlebih 

dahulu kepada pelanggan agar pelanggan tidak kecewa saat datang. kualitas bagus 

menjadikan pelanggan menjadi royal terhadap kami. 

Bagaimana promosi usaha Rahayu? 

Promosi dilakukan dengan cara kami mensponsori event-event seperti lomba tujuh 

belas agustus di beberapa desa, pemasangan spanduk dan membuat kaos berloggo 

Rahayu untuk diberikan kepada pelanggan setia.  

Bagaimana bentuk perencanaan keuangan Rahayu? 

Perencanaan keuangan lebih diutamakan untuk proses kegiatan produksi. Ketika 

kami mengalami kesultan keuangan, kami pinjam ke Bank. 
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Hasil Wawancara dengan Karyawan Konfeksi Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 04/KK/RAHAYU/2011 

Sumber : Kunanti 

Hari/tanggal : Senin/ 24 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00/ Ruang konfeksi 

 

No. Pertanyaan 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha konfeksi? Apakah bangunan ruang 

kerja usaha konfeksi telah memenuhi syarat kesehatan? 

Ruang kerja menurut saya sudah nyaman. Tempatnya tidak umpek, ventilasi dan 

pencahayaan ruang cukup.  Fasilitas kamar mandi juga tersedia sehingga sudah 

memenuhi syarat kesehatan.  

Berapa jumlah karyawan pada bagian konfeksi Rahayu? 

Jumlah karyawan ada 13 orang. 12 orang karyawan pada bagian jahit menjahit dan 1 

orang bagian menyablon khusus kaos. 

Apakah pembagian kerja konfeksi Rahayu sudah sesuai degan keahlian 

karyawan masing-masing? 

Menurut saya sudah karena saya cuma bisa memegang mesin jahit. Bagian pola ada 

sendiri begitu juga dengan bagian dek dan obras.  

Jenis-jenis mesin apa sajakah yang ada di konfeksi Rahayu? 

Jenis mesinnya ada mesin jahit speed, mesin obras, mesin potong, mesin dek, mesin 

lubang kancing. 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk pembuatan pola? 

Alat yang digunakan dalam pembuatan pola ada jiplakan pola standart berbagai 

ukuran, penggaris pola, pemberat, kapur jahit, midlen, mesin potong. 

 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menjahit? 

Alat yang digunakan untuk menjahit menggunakan mesin jahit lurus dilengkapi 
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gunting. Jumlahnya ada 5 buah. 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian? 

Alat yang digunakan untuk penyelesaian memakai mesin obras, mesin lubang 

kancing,setrika, meja setrika. 

Bagaimana teknik jahit yang digunakan di usaha konfeksi Rahayu? 

Teknik jahit yang digunakan teknik jahit konfeksi biasa. 

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi konfeksi Rahayu? 

Langkah-langkah dalam proses produksi meliputi pembuatan pola, memotong kain, 

mengelompokkan potongan-potongan pola, menandai ukuran potongan pola, 

menjahit perbagian, penyelesaian/finishing, pengepakkan. 

Bagaimana upah yang anda terima? 

Upah yang saya terima setiap minggunya Rp. 100.000,00 itu kalau saya selama satu 

minggu masuk kerja terus tanpa absen. Gaji lembur belum termasuk 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 

Sikap bapak dalam mengkoordinir karyawannya santai tetapi tegas. Beliau membuat 

karyawan tidak tegang dalam bekerja tetapi beliau orang yang tegas dalam bersikap. 

Bapak lebih sering mengamati dalam proses produksi. 

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi konfeksi Rahayu? 

Menurut saya, proses produksi terkendala pada peralatan mesin jahit yang usianya 

telah lama jadi mesin tidak dapat dipakai semaksimal mungkin. Ada mesin yang 

sering rewel kalau dipakai terlalu lama. 
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Hasil Wawancara dengan Karyawan Konfeksi Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 05/KK/RAHAYU/2011 

Sumber : Mbak Menik 

Hari/tanggal : Selasa/ 25 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00/ Ruang konfeksi 

 

No. Pertanyaan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha konfeksi? Apakah bangunan ruang 

kerja usaha konfeksi telah memenuhi syarat kesehatan? 

Ruang kerja menurut saya sudah nyaman.  

Berapa jumlah karyawan pada bagian konfeksi Perusahaan Rahayu? 

Jumlah karyawan ada 13 orang. 12 orang karyawan pada bagian jahit menjahit dan 1 

orang bagian menyablon khusus kaos. 

Apakah pembagian kerja konfeksi Perusahaan Rahayu sudah sesuai degan 

keahlian karyawan masing-masing? 

Menurut saya sudah  

Jenis-jenis mesin apa sajakah yang ada di konfeksi Perusahaan Rahayu? 

Jenis mesinnya ada mesin jahit speed, mesin obras, mesin potong, mesin dek, mesin 

lubang kancing. 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk pembuatan pola? 

Alat yang digunakan dalam pembuatan pola ada jiplakan pola standart berbagai 

ukuran, penggaris pola, pemberat, kapur jahit, midlen, mesin potong. 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menjahit? 

Alat yang digunakan untuk menjahit menggunakan mesin jahit lurus dilengkapi 

gunting. Jumlahnya ada 5 buah. 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian? 

Alat yang digunakan untuk penyelesaian memakai mesin obras, mesin lubang 

kancing,setrika, meja setrika. 
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Bagaimana teknik jahit yang digunakan di usaha konfeksi Perusahaan 

Rahayu? 

Teknik jahit yang digunakan teknik jahit konfeksi biasa. 

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi konfeksi Perusahaan Rahayu? 

Langkah-langkah dalam proses produksi meliputi pembuatan pola, memotong kain, 

mengelompokkan potongan-potongan pola, menandai ukuran potongan pola, 

menjahit perbagian, penyelesaian/finishing, pengepakkan. 

Bagaimana upah yang anda terima? 

Upah yang saya terima setiap minggunya Rp. 100.000,00 itu kalau saya selama satu 

minggu masuk kerja terus tanpa absen. Gaji lembur belum termasuk 

Bagaimana sikap pimpinan Perusahaan Rahayu? 

Sikap bapak tegas dalam mengkoordinir karyawannya. Bapak lebih sering 

mengamati dalam proses produksi. 

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi konfeksi Perusahaan 

Rahayu? 

Menurut saya, proses produksi terkendala pada peralatan mesin jahit yang usianya 

telah lama jadi mesin tidak dapat dipakai semaksimal mungkin. Ada mesin yang 

sering rewel kalau dipakai terlalu lama 
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Hasil Wawancara dengan Karyawan Sablon Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 06/KS/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Syukur 

Hari/tanggal : Selasa/ 25 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00/ Ruang kerja sablon 

No. Pertanyaan 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha sablon? 

Saya merasa keadaaan ruang kerja sablon umpek dan pengap berbau cat dimana-

mana. Ventilasi hanya sedikit yaitu hanya terdapat di bagian barat bagunan ruang 

kerja.   

Apakah bangunan ruang kerja usaha sablon telah memenuhi syarat 

kesehatan? 

Menurut saya masih belum memenuhi syarat kesehatan karena ruangannya umpek 

karena sedikit ventilasi sehingga sirkulasi udaranya tidak bisa lancar jadi ruangan 

selalu berbau cat.   

Berapa jumlah karyawan pada bagian sablon Rahayu? 

Jumlah karyawan total ada 19 orang. Terdiri dari 7 orang tukang sablon baik 

sablon spanduk, sablon plastik/kertas. 8 orang bagian pembantu penyablon. 4 

orang bagian sketsa merangkap finishing. 

Kegiatan apa yang lebih mendapatkan perhatian dari manajer pada usaha 

sablon?  

Proses produksi lebih diutamakan, kami biasanya cukup membaca disain yang 

telah dibuat bapak Anto karena dalam disain telah diberi keterangan-keterangan 

dan kami juga sudah terbiasa dengan  cara yang dilakukan bapak Anto. Apabila 

ada kesulitan kami akan bertanya kepada bapak Anto agar kesalahan tidak terjadi. 

Bagaimana pembuatan disain sablon? 

Pembuatan disain sablon awalnya berupa sketsa kasar dari pelanggan kemudian 

disain diperhalus, disain kembali dibuat dengan komputer memakai program 

corel. Disain lalu di cetak dan dibuat film sablon.  
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Bahan apa sajakah yang digunakan dalam proses sablon? 

 Bahan yang digunakan terdiri dari kain dasar spanduk berupa kain ero, berbagai 

jenis cat, bahan afdruk, cat pigmen.  

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menyablon? 

Alat yang digunakan yaitu screen, rakel dan meja untuk menyablon 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian hasil sablon? 

Menyelesaian hasil sablon ada bermacam-macam. Pada sablon kaos teknik 

penyelesaianya hanya perlu disetrika panas agar cat tidak luntur. Pada sablon 

spanduk penyelesaian dilakukan dengan cara menjahit sisi kanan kiri kain spanduk 

agar hasil terlihat rapi dan mudah untuk memasang spanduk tersebut.  

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi sablon Rahayu? 

Langkah-langkah dalam proses produksi sablon meliputi pembuatan disain, 

pembuatan film atau proses afdruk, menyablonan, pengeringan hasil sablon, 

penyelesaian. 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 

Manajer sangat kooperatif. Beliau biasanya terlibat langsung dalam proses 

produksi. Beliau selalu melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan 

kepada karyawan apabila kami belum paham.  

Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan manajer dan pemilik dalam 

memotivasi karyawan?  

Bapak Anto maupun bapak Bambang sering memberikan rokok untuk 

menyemangat dan terkadang diberi uang makan dan bonus 

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi sablon Rahayu? 

Kendala yang menghambat itu dari cuaca. Tidak ada cahaya matahari membuat 

pembuatan film/proses afdruk tidak dapat maksimal dan proses pengeringan hasil 

sablonan spanduk juga tidak dapat maksimal.   
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Hasil Wawancara dengan Karyawan Sablon Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 07/KS/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Tomo 

Hari/tanggal : Selasa/ 25 Januari 2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00/ Ruang kerja sablon 

 

No. Pertanyaan 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Bagaimana keadaaan ruang kerja usaha sablon? 

Pengap dan ventilasi kurang.  

Apakah bangunan ruang kerja usaha sablon telah memenuhi syarat 

kesehatan? 

Belum memenuhi syarat kesehatan karena ruangannya umpek karena sedikit 

ventilasi sehingga sirkulasi udaranya tidak bisa lancar jadi ruangan selalu berbau 

cat.   

Berapa jumlah karyawan pada bagian sablon Rahayu? 

Jumlah karyawan total ada 19 orang. Terdiri dari 7 orang tukang sablon baik 

sablon spanduk, sablon plastik/kertas. 8 orang bagian pembantu penyablon. 4 

orang bagian sketsa merangkap finishing. 

Kegiatan apa yang lebih mendapatkan perhatian dari manajer pada usaha 

sablon?  

Kami biasanya cukup membaca disain yang telah dibuat bapak Anto karena dalam 

disain telah diberi keterangan-keterangan. Apabila ada kesulitan kami akan 

bertanya kepada bapak Anto agar kesalahan tidak terjadi. 

Bagaimana pembuatan disain sablon? 

Pembuatan disain sablon awalnya berupa sketsa kasar dari pelanggan kemudian 

disain diperhalus, disain kembali dibuat dengan komputer memakai program 

corel. Disain lalu di cetak dan dibuat film sablon.  

Bahan apa sajakah yang digunakan dalam proses sablon? 
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 Bahan yang digunakan terdiri dari kain dasar spanduk berupa kain ero, berbagai 

jenis cat, bahan afdruk, cat pigmen.  

Alat apa sajakah yang digunakan untuk menyablon? 

Alat yang digunakan yaitu screen, rakel dan meja untuk menyablon 

Alat apa sajakah yang digunakan untuk penyelesaian hasil sablon? 

Menyelesaian hasil sablon ada bermacam-macam. Pada sablon kaos teknik 

penyelesaianya hanya perlu disetrika panas agar cat tidak luntur. Pada sablon 

spanduk penyelesaian dilakukan dengan cara menjahit sisi kanan kiri kain spanduk 

agar hasil terlihat rapi dan mudah untuk memasang spanduk tersebut.  

Bagaiamana langkah-langkah proses produksi sablon Perusahaan Rahayu? 

Langkah-langkah dalam proses produksi sablon meliputi pembuatan disain, 

pembuatan film atau proses afdruk, menyablonan, pengeringan hasil sablon, 

penyelesaian. 

Bagaimana sikap pimpinan Rahayu? 

Beliau sangat kooperatif. Beliau selalu melakukan pengawasan dan memberikan 

pengarahan kepada karyawan apabila kami belum paham.  

Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan manajer dan pemilik dalam 

memotivasi karyawan?  

Bapak Anto maupun bapak Bambang sering memberikan rokok untuk 

menyemangat dan terkadang diberi uang makan dan bonus. 

Kendala apa sajakah yang menghambat proses produksi sablon Rahayu? 

Kendala yang menghambat itu dari cuaca. Tidak ada cahaya matahari membuat 

pembuatan film/proses afdruk tidak dapat maksimal dan proses pengeringan hasil 

sablonan spanduk juga tidak dapat maksimal.   
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Hasil Wawancara dengan Pelanggan Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 08/PR/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Kardi 

Hari/tanggal : Kamis/ 2 Juni2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00/ Perusahaan Rahayu 

 

No. Pertanyaan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Bagaimana tempat usaha Perusahaan Rahayu? 

Cukup strategis dan mudah dijangkau 

Bagaimana harga yang ditawarkan Perusahaan Rahayu? 

Harga tidak mahal, cukup kompetitif sesuai dengan harga di pasaran, standart. 

Sudah berapa lama anda menjadi pelanggan perusahaan Rahayu? 

Saya terbilang pelanggan lama di sini. Saya sudah terbiasa pesan kaos atau sablon 

ke perusahaan Rahayu.  

Apa yang menyebabkan Anda menjadi pelanggan di perusahaan Rahayu? 

Dari awal saya memang sudah kenal dengan bapak Bambang dan Mas Anto. 

Mereka selalu memberikan pelayanan yang bagus setiap saya memesan barang di 

sini. Harga yang kompetitif dan kualitas kaos dan sablon bagus tidak luntur. 

Terkadang juga saya diberi potongan harga.   

Menurut Anda, Apa kelemahan dari perusahaan Rahayu? 

Kalau menurur saya, Perusahaan Rahayu kalau pesanan banyak biasanya wakttu 

jadi agak mundur.  
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Hasil Wawancara dengan Pelanggan Perusahaan Rahayu 

Sistem Pengelolaan Usaha Sablon dan Konfeksi Perusahaan Rahayu Di Desa Mlati Lor 

Kabupaten Kudus 

 

Kode  : 09/PR/RAHAYU/2011 

Sumber : Bpk. Agus 

Hari/tanggal : Sabtu/ 4 Juni2011 

Waktu/tempat : Pukul 13.00/ Perusahaan Rahayu 

 

No. Pertanyaan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

Bagaimana tempat usaha Perusahaan Rahayu? 

Tempat usahanya dapat dijangkau dan strategis. 

Bagaimana harga yang ditawarkan Perusahaan Rahayu? 

Harga sesuai dengan harga di pasaran dan standart. 

Sudah berapa lama anda menjadi pelanggan perusahaan Rahayu? 

Pertama kali saya kerjasama sekitar dua tahun yang lalu.  

Apa yang menyebabkan Anda menjadi pelanggan di perusahaan Rahayu? 

Saya mendapat rekomendasi dari teman saya ketika saya sedang mencari jasa 

penyablonan kaos. Ternyata di sana juga menerima pemesanan kaos dan spanduk. 

Harganya juga standart. Selain itu mutu sablonan bagus. 

Menurut Anda, Apa kelemahan dari perusahaan Rahayu? 

Peralatan di sana masih sederhana. Tidak seperti sablon atau konfeksi yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


158 
 

 

Gambar Dokumentasi Lokasi 

 

         

Gambar bangunan Rahayu 

 

Dokumentasi Proses Produksi Pada Usaha Konfeksi 

 

                                                    

        proses membuat pola dan memotong                  proses memandai ukuran  
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              Proses penyablonan      Proses pengeringan hasil 
sablon 

 

                                        

          Proses Menjahit      Proses Mengobras 

 

                                         

          Peyelesaian       Penyetrikaan   
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kegiatan pengawasan 

 

                                            

hasil produk konfeksi 
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Dokumentasi Proses Produksi Usaha Sablon  

 

                                                

              proses memotong kain spanduk    proses sketsa 

 

                                                
               Proses afdruk scren      proses menyablon 
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Dokumentasi Kegiatan Observasi dan Wawancara 

 

                                                   

    

 

                                      

Wawancara dengan pemilik/manajer konfeksi     Wawancara dengan manajer sablon 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


163 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


164 
 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


165 
 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


166 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


167 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


168 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


169 
 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


170 
 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


171 
 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


172 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

