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ABSTRAK 
 
 Tingkat persaingan dunia usaha fashion baik skala besar, menengah maupun   
banyaknya industi Fashion dengan pelanggan yang semakin menuntut produk yang 
bermutu tetapi harga bersaing.  
 Kualitas produk fashion yang dihasilkan adalah suatu strategi untuk meningkatkan 
daya saing dalam merebut pasar. Pada usaha fashion produk yang berkualitas adalah 
produk yang memenuhi persyaratan yang ditentukan antara produsen dengan pelanggan. 
Untuk mencapai kualitas produk fashion yang hasilkan oleh usaha fashion mulai dari yang 
berskala besar, menengah maupun yang bersifat kecil diperlukan kontrol kualitas ( mutu ) 
mulai dari input yang dibutuhkan, pada setiap tahap proses produksi sampai dengan saat 
produk fashion diserahkan kepada pelanggan ( konsumen ). Input pengendali proses yang 
meliputi ; perlengkapan dan peralatan menjahit, pengetahuan dan ketrampilan pekerja ( 
SDM ) dibidang  industri fashion, prosedur kerja dan kebijakan serta standard kerja 
sangat penting untuk selalu ditingkatkan.   
Kata kunci : Persaingan, era globalisasi, proses, kualitas/ mutu, persyaratan.  
 
 
I.   PENDAHULUAN 
  

Industri busana merupakan usaha yang strategis dalam peningkatan ekonomi 
masyarakat karena dapat dilakukan dengan skala besar ( industri Garment ) maupun skala 
kecil yaitu usaha penjahitan sebagai home industri. Industri fashion ( Garment ) merupakan 
industri besar dan merupakan penghasil devisa  non migas di Indonesia. Produk dari usaha 
di bidang fashion terdiri dari dua macam jenis yaitu produk barang ( pakaian, assesoris dll 
) dan produk jasa ( usaha menjahit pakaian ) yang masing-masing mempunyai spesifikasi 
dan kualitas, semuanya memerlukan strategi untuk tetap berjalan dan menguntungkan. 

Semakin banyak usaha di bidang fishion baik skala besar, menengah maupun kecil 
yang bersifat industri rumah tangga (  usaha Tailor, Modiste )  yang menghasilkan berbagai 
macam bentuk produk fashion, menunjukkan industri fashion berkembang dengan pesat. 
Era Globalisasi membawa dampak juga terhadap industri Fashion di Indonesia, hal ini 
merupakan awal terjadinya persaingan bebas antar negara, terutama di Industri yang besar 
( Garment ). Demikian juga yang sifatnya industri rumah tangga, karena banyaknya usaha 
di bidang Fashion sehingga timbull persaingan yang ketat. Perusahaan yang eksis adalah 
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perusahaan  maupun usaha rumah tangga yang dapat memenangkan persaingan dalam 
pemasarannya. 
 Agar dapat memenangkan persaingan pasar di bidang fashion maka pengusaha di 
bidang fashion harus mampu memuaskan pelanggan dalam hal kualitas produknya maupun 
kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan.  
 Dapat dikatakan bahwa kualitas ( mutu ) merupakan jaminan terbaik untuk 
pelanggan dan bagi industri fashion merupakan sisi yang kuat agar tetap eksis.  
Industri Fashion baik yang berupa barang maupun jasa dikatakan  bermutu                      ( 
berkualitas )  apabila yang dihasilkan memenuhi standart mutu atau persyaratan yang telah 
ditetapkan untuk produk usaha fashion. 
 
II.  PEMBAHASAN 
 
 Tingkat persaingan dunia usaha baik skala besar, menengah maupun kecil pada 
abad ke 21  semakin ketat dan berat. Bagi perusahaan pesaing datangnya bukan dari dalam 
domistik ( lokal ) saja tetapi juga dari luar negeri. Hal ini terjadi karena pada era 
globalisasi dan perdagangan bebas, setiap negara dituntut  agar pasar domestiknya juga 
terbuka bagi para pesaing luar untuk setiap jenis usaha termasuk juga usaha di bidang 
Fashion.   

Khususnya bagi usaha yang sifatnya menengah maupun kecil yang disebut-sebut 
sebagai ujung tombak perokonomian Indonesia  ( karena jumlahnya banyak ) di masa 
sekarang dan akan datang kondisi tersebut harus diantisipasi sedini mungkin. Usaha 
tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu memuaskan para pelanggan, yaitu dengan 
memberikan produk yang bermutu. Menurut Phillip Katler ( 1997 ), menyebutkan 
keberhasilan perusahaan Jepang disebabkan oleh kualitas produk mereka yang luar biasa. 
Mutu menurut buku saku ISO-9000 ( 1997 : 5 ) adalah  mencapai persyaratan pelanggan 
yang disetujui. 
Mutu meliputi barang dan jasa , proses peniagaan dan proses produksi, pelanggan internal 
dan pelanggan  ekternal. Didalam memberikan produk atau jasa yang bermutu, ada bebrapa 
faktor yang perlu diperhatikan, yaitu : 

- Penampilan :  bentuk fisik perusahaan dan pegawainya 
- Andal : sanggup memenuhi apa yang telah dijanjikan dengan baik pada kesempatan 

pertama. 
- Tanggap : bersedia membantu para pelanggan dan menyediakan produk atau jasa 

dengan cepat. 
- Mampu : pengetahuan dan keahlian para pegawai serta kemampuan mereka dalam 

memberikan rasa yakin dan percaya. 
- Terpercaya : jujur dan dapat dipercaya. 
- Empati : peduli dan memberikan perhatian khusus tentang apa yang disajikan 

perusahaan kepada para pelanggan. 
- Sopan : ramah jika berhubungan dengan para pelanggannya. 
- Kominukatif : informatif kepada pelanggan dengan menggunakan bahasa yang dapat 

dimengerti, serta berusaha mendengar harapan pelanggan. 
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Sedangkan menurut Phillip Crosby ( 1991 : 1.5 ) mutu adalah sama dengan persyaratan-
persyaratan. Mutu berarti memberikan produk, jasa atau informasi yang memenuhi 
persyaratan yang dimengerti bersama dengan pelanggan. Dengan demikian mutu bukanlah 
konsep yang samar atau subyektif. Mutu adalah sesuatu yang teliti, dapat diukur dan 
mudah dimengerti oleh siapa saja. 
Ada beberapa tahap untuk mencapai mutu, yaitu ; 
1. Mengenali apa yang kita kerjakan. 

Semua pekerjaan adalah proses, pekerjaan yang kita kerjakan tergantung dari bahan 
dan informasi dari orang lain. Setelah kita bertindak berdasarkan bahan dan informasi 
itu, maka orang lain sebagai pelanggan  yang akan menerima hasilnya, termasuk dalam 
industri fashion. Memahami pekerjaan industri fashion suatu proses, maka kita harus 
memahami dan mengenali dengan jelas apa yang dibutuhan untuk membuat produk 
Fashion, siapa yang menyediakan bahan yang dibutuhkan, apa yang dihasilkan dan 
siapa yang akan menerima hasil pekerjaan kita. Agar supaya barang atau jasa yang 
dihasilkan berkualitas ( bermutu ) maka setiap bagian yang terlibat dalam proses harus 
ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam menentukan persyaratan 
jalinlah hubungan mitra usaha anatra pelanggan dan pemasok dengan menekankan 
pada : Saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan baik dari segi 
teknik maupun dari segi ekonomi. 
Dalam rangka mencapai mutu produk industri Fashion perlu mengenali apa yang 
dikerjakan, apa yang dihasikan dan apa yang diperlukan dalam proses pembuatan 
produk fashion, contohnya :  

- Kenali proses kerja, 
Dalam usaha Fashion proses kerja yaitu  proses Pembuatan Busana contonya 
Kemeja. 

- Kenali ruang lingkup. 
Yang dimaksud ruang lingkup adalah Kegiatan awal sampai kegiatan akhir pada 
proses. Pada proses pembuatan kemeja meliputi : pembuatan sample, pembuatan 
pola, meletakan pola pada kain ( marker ), menghampar kain, pemotongan, 
penjahitan, pemasangan asesoris, Pengepresan, Finishing, Pengepakan dan 
pengiriman 

- Kenali outputnya. 
Output dari usaha Fashion salah satunya adalah produk busana, contoh Kemeja.  

- Siapa pelanggannya ? 
Pelanggan bisa individu, kelompok  bisa dari lokal maupun Internasional 

- Apa persyaratan outputnya ? 
Persyaratan  yang ditetapkan bersama antara produsen dengan pelanggan secara 
jelas, terbuka , jujur  dan dapat diukur.  
Persyaratan output untuk Fashion ( Contoh kemeja ): menurut  Aas Asmawati      
( th.2006 : 111 ) 

 Klim bawah,  
Hasil klim bawah harus rapi, tidak boleh banyak benang didaerah klim 
bawah, tidak boleh ada sambungan selain dibagian perbatasan side seam, 
lebar klim bawah harus rata tidak besar kecil. Jahitan tidak boleh erut atau 
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meleset, panjang bagian bawah plaket kanan dan kiri harus sama ( posisi 
kancing terbawah tepat ditengah lubang, pada bagain lekukan klim bawah 
saat jahit harus mengikuti bentuk dari lekukan tidak boleh dilakukan 
penarikan. Kualitas Penjahitan ( Sewing ), setikan benang per inchi + 12 
biji, Teknik jahit harus betul  ( licin terutama pada front plaket, krah dan 
manset.) 

 Pasang Manset,  
Pasang lapis tangan ( posisi manset harus simetris ujung kiri dan kanan ), 
jahitan tidak boleh kerut ( agar jahitan manset tidak kerut bagian tangan 
harus ditarik ), jalur kotak atau salur manset kiri kanan harus matching ( 
pas ), ukuran rempel/ploi tangan harus tepat kiri kanan tidak boleh kosong 
( untuk rempel/ploi lebih dari satu ), lapis manset tidak boleh ada sisa kain 
atau kerut, pada bagian dalam lapis manset tidak boleh meleset untuk 
jahitan pemasangannya, manset tidak boleh menonjol pada bagian ujung 
tangan, pemasangan manset tidak boleh gelembung diujung manset, cara 
jahit untuk menghindari masalah ini pada saat pemasangan harus 
didorong. 

 Pasang tutup krah, 
Tusukkan krah kanan/kiri harus pas quarter notch ( jahitan bahu ) agar 
posisi krah sama bahu, jahitan tidak boleh kerut, lapisan kaki krah tidak 
boleh gelembung dan tidak boleh melintir, posisi label harus simetris dan 
pas ditengah dari pundak belakang, jahitan tutup krah tidak boleh terlihat, 
jahitan harus rapi.   

 Jarak lubang kancing dan jumlah kancing,  letak lubang ancing harus 
semitris tepat ditengah front placket, benang dari jahitan lubang kancing 
tidak boleh terkena pasai. Pemasangan kancing, ukuran kancing sesuai 
jahitan kancing gross stitch atau Paralel stitch, pemasangan kancing tidak 
terlalu kencang. 

 Kualitas finishing,  
Tidak kotor, lipatan sesuai, tidak ada sisa benang, tidak rusak karena 
seterika, asesorie tidak rusak karena seterika dll. Waktu penyerahan 
produk ke pelanggan tepat waktu.                        

- Apa inputnya ? 
Kenali input atau bahan baku yang digunakan untuk jalannya proses pembuatan 
kemeja. Input atau bahan baku dapat berupa bahan maupun  informasi. Berupa 
bahan seperti benang jahit,  kain, kancing, resluiting, furing dan asesoris dll. 
Sedangkan yang berupa informasi contohnya : model pakaian, bahan yang harus 
dipakai, contoh-contoh model, kapan harus selesai dan diserahkan dll. 

- Apa persyaratan inputnya 
Persyaratan input adalah persyaratan input yang ditentukan oleh produsen dengan 
pemasok input. Contoh : Jenis kain, warna kain, kain tidak boleh ada yang cacat, 
jenis dan warna benang, kekuatan bahan, jenis resluiting, jenis dan warna 
kancing, waktu pengiriman, jumlah barang. Sedang yang berupa informasi : 
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kapan informasi ( jenis pakaian yang diharapkan, warna, waktu kapan output 
dibutuhkan ) tersedia. 

 
 

2. Pencegahan 
Mengenali persyaratan yang jelas dan mengidentifikasikan proses kerja kita 

adalah langkah pertama dari sistem pencegahan. 
Pencegahan berarti menyebabkan sesuatu tidak terjadi. Cacat, kesalahan dan kerja 
ulang, semuanya bisa dicegah dengan memikirkan, merencanakan, uji coba dan 
mengatur apa yang kita lakukan. 

Dalam usaha di bidang Fashion Pencegahan dapat dilakukan dengan cara 
melakukan uji coba, pemeriksaan pada tiap bagian proses secara terus menerus 
terutama pada bagian-bagian proses yang sangat riskan terjadinya kesalahan.  

Setelah mengenali proses, ruang lingkup, output, pelanggan, persyaratan 
output, Input, persyaratan input selanjutnya kita menganalisa input yang 
mengendalikan proses sebagai usaha pencegahan, yaitu : 

a. Perlengkapan dan Peralatan 
Perlengkapan dan peralatan dalam industri Fashion meliputi alat-alat, mesin 
jahit, mesin obras, mesin pres, mesin lubang kancing, seterika,  serta 
gedung, kantor dll termasuk input pengendali proses produksi dalam 
menghasilkan produk Fashion yang berkualitas. Meskipun semua input 
berkualitas baik sesuai dengan persyaratan apabila perlengkapan dan 
peralatan yang yang digunakan dalam proses produksi mengalami 
kerusakan atau kekurangan akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses 
produksi. Maka untuk menjamin proses produksi berjalan dengan lancar 
diperlukan pemeriksaan perlengkapan dan peralatan secara terus-menerus 
sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. 

b. Pelatihan dan Pengetahuan 
Input dalam katagori ini dalam industri fashion yaitu pengetahuan tentang 
fashion, ketrampilan menjahit, keahlian di bidang Fashion, latihan kerja, 
serta serta pengalaman kerja dibidang fashion bagi orang yang terlibat 
dalam menjalankan proses produksi Fashion. 
Sumber Daya Manusia adalah faktor pengendali yang sangat penting dalam 
proses produksi. Dari segi kemampuan dan ketrampilan SDM perlu selalu 
ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, lokakarya, seminar bahkan kalau 
perlu disekolahkan di Lembaga Pendidikan Formal. 

c. Prosedur 
Prosedur meliputi kebijakan-kebijakan, instruksi-instruksi kerja, instruksi 
menjalankan mesin-mesin dan penggunaan alat-alat. Untuk menjamin 
proses produksi busana berjalan lancar dan mengahasilkan produk busana 
yang sesuai dengan persyaratan pelanggan diperlukan kebijakan-kebijakan, 
instruksi-instruksi kerja, instruksi menjalankan mesin-mesin dan 
penggunaan alat-alat. perincian kerja, acuan kerja cara menjalankan proses 
yang disebut dengan prosedur. Prosedur akan memandu SDM yang terlibat 
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pada proses pada setiap langkah apa saja yang harus dikerjakan secara 
berturutan. Apabila dalam penetapan prosedur salah maka proses akan 
berjalan dengan baik dan benar sehingga akan menyebabkan hasil yang 
tidak berkualitas. 

d. Standart Karya 
Standart Karya adalah sangat penting dalam pengukuran keberhasilan suatu 
hasil kerja dalam suatu unit produksi atau perusahaan termasuk dalam 
industri busana baik yang  skala kecil maupun yang besar ( Garment ).  
Sehingga pencapaian Standart Karya yang sudah ditetapkan harus selalu 
dan selalu terus menerus diusahakan. 
 

3. Pengukuran 
Pengukuran adalah  suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita 

sehari-hari. Pengukuran memungkinkan kita menyatakan diri sendiri dengan cara 
obyektif. Pengukuran juga dapat digunakan untuk menentukan apakah kita 
melakukan peningkatan.  
Untuk dapat melakukan pengukuran proses-proses kerja kita adalah dengan 
menggunakan Standard Karya Mutu “ ZERO DEFECT “, yaitu suatu sikap yang 
tidak bisa menerima nonconformance sekecil apapun. STANDARD KARYA = 
ZERO DEFECTS 

Jika mutu berarti sama dengan persyaratan, maka pertanyaan berapa 
persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi ( berapa defect yang 
diperbolehkan ) ? Jawabannya adalah ada pada standard kerja kita. Apakah 
kita memenuhi persyaratan 90 %  ? atau 80%, 70% saja.  
Tujuan pengukuran adalah agar kita selalu memperoleh informasi sampai dimana 
proses itu memenuhi persyaratan dengan kata lain “ APAKAH KITA 
MELAKUKAN DENGAN BENAR “. Standart Karya Zero defects mendorong kita 
kearah pengukuran dan peningkatan proses kita yang dilakukan secara terus 
menerus. 
Dalam industri Fashion menurut IGTC ada beberapa standart kerja yaitu : 

a.   Style  =  Model sesuai atau cocok 
b.   Measurement =  Ukuran tepat 
c    Uniformity and color matching=  Keseragaman dan Keserasian warna. 
d.  Seams  (  stitch density, stitch type, thread )  = Jahitan (  jumlah stikan   

mesin,  Jenis stikan, benang ) 
e.   Puckering = Tidak ada kerutan pada jahitan ( rapi, licin ) 
f.   Appearance =  Penampilan bersih, rapi. 
 

4. Peningkatan Mutu 
Mutu produk fashion  yang sudah dicapai harus dipertahankan, kadang 

terjadi penggantian atau melakukan pekerjaan ulang untuk mendapatkan produk 
fashion yang bermutu ( kualitas ). Tindakan mengulang pekerjaan karena salah, 
melakukan penggantian itu memerlukan beaya dan itu bisa dinyatakan dalam istilah 
moneter yaitu yang disebut Price Of Non Compormance ( PONC ). Dengan kata 
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lain PONC adalah PEMBOROSAN, karena merupakan pengeluaran yang 
seharusnya tidak perlu. Contoh kemeja yang dijahit pemasangan krahnya tidak 
semetris, pemasangan manset tidak rajin ( banyak kerutan ) dan itu harus diulang 
untuk diperbaiki, artinya perlu waktu, tenaga tambahan dan berkaitan dengan uang 
untuk tambahan kerja dan bahan. 
Mengenali PONC dalam proses pembuatan produk fashion kita atau pihak 
management akan tertarik untuk melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan. 
Untuk mengatasi atau meniadakan PONC digunakan  metode 5 langkah, yaitu : 

a. Tentukan bagian yang sering terjadi kesalahan 
Temukan pada  bagian yang mana sering terjadi PONC dalam pembuatan 
kemeja  ( misal : pembuatan manset yang selalu tidak rajin ).  

b. Tindakan darurat 
Setelah ditemukan penyebab, misalnya ketrampilan penjahit kurang,  
lakukan tindakan darurat dengan melakukan pendedelan kemudian dijahit 
ulang. 

c. Kenali akar penyebab,  
Misalnya penyebab utamanya adalah karyawan bagian penjahitan urang 
trampil menjahit.  

d. Ambil tindakan perbaikan 
Setelah diketahui akar penyebab terjadinya PONC  ambil tindakan 
perbaikan misalnya dengan mengadakan pelatihan menjahit manset dll bagi 
karyawan. 

e. Evaluasi dan tindak lanjut. 
Evaluasi hasil perbaikan, apakah sudah tepat atau belum, hal ini dapat 
dilihat dari penurunan kesalahan yang terjadi pada bagian yang sama. 
 

 
III.   PENUTUP 
  

Dalam era globalisasi semakin banyaknya industri Fashion baik yang berskala 
besar, menengah maupun kecil ( UMKM ) menimbulkan persoalan baru yaitu persaingan 
dalam pemasaran. Dalam persaingan di industri fashion, mutu produk adalah ( kualitas ) 
sangat penting peranannya, perusahaan yang menyediakan produk berupa barang maupun  
jasa yang bermutu / berkualitas maka perusahaan tersebut akan tetap berjalan dengan 
lancar. Untuk dapat mencapai produk Fashion yang bermutu setiap orang yang terlibat 
harus mengenali : proses pekerjaannya, mengenali bahan baku serta informasi ( jenis kain, 
warna kain, jenis benang, kancing dll  ) yang dibutuhkan serta persyaratannya, produk 
fashion apa yang akan dihasilkan ( kemeja, celana, blus dll ) beserta persyaratannya. Untuk 
mendukung tercapainya produk yang bermutu diperlukan:  peralatan dan perlengkapan 
yang baik, pengetahuan dan keahlian SDM nya,  Kebijakan-kebijakan, prosedur kerja dan 
standart kerja yang dapat diukur dan jelas sebagai  alat bantu pengukuran kualitas kerja 
dalam proses pembuatan produk fashion. 
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QUALITY CONTROL DI GARMENT 

 
           Pencegahan                             Monitoring                                                Represif 
 
                QC                                        QC                                                            QC   
 
       Input                                                                                                 Output 
 
 
Bahan Baku 
Kain, Benang,  
Asesoris 
 
    Ketrampilan operator 
    Seting mesin 
    Metode Kerja 
 
Sumber: Djas Winata, GGTC/IGTC Bogor / Indonesia 
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PROSES PRODUKSI 
Pembuatan sample, pembuatan pola, 
marker, penghamparan kain, 
pemotongan, penjahitan, pemasangan 
asesoris, Pengepresan, Finishing, 
Pengepakan dan pengiriman 


