
 

1 

UPAYA PENINGKTAN KUALITAS LULUSAN SMK BIDANG  BUSANA  
 

Oleh : Nanie Asri Yuliati, Dra. 

 
 
 
 

ABSTRAK 
 
 

Tujuan pembuatan makalah ini agar  Lulusan  Prodi Teknik Busana dapat 
berwirausaha  di bidang busana/ industri  garmen. 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan 
meningkatkan ketrampilan menjahit pada masing-masing mata kuliah praktek 
meliputi tahap persiapan, proses maupun penyelesaian. 
Tahapan persiapan meliputi pemilihan model, pengambilan ukuran, pembuatan 
pola, menghitung keperluan menjahit. 
Tahap praktek meliputi menyiapkan bahan, meletakkan pola pada bahan, 
memindahkan bentuk pola pada bahan, memotong bahan, menjelujur, 
memampat, mengepas, menjahit dan penyelesaiannya. Penjahitan dilakukan 
sesuai dengan tertib kerja. 

      Selain pengetahuan dan ketrampilan menjahit diperlukan juga 
pengetahuan dan sikap kewirausahaan yang meliputi  berani menghadapi resiko, 
inovatif, dapat dipercaya, mampu mencari peluang, berani mandiri serta menjalin 
kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan  pasar, modal maupun bahan 
baku.  
      Dari upaya yang dilakukan akan dihasilkan Lulusan Prodi Busana dapat 
berwirausaha  di bidang busana/ industri  garmen antara lain membuka usaha 
menjahit perorangan,  usaha Atelier, usaha butik, usaha konveksi, usaha kursus 
menjahit, usaha perantara busana dan bekerja di suatu perusahaan busana atau 
garmen.   
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PENDAHULUAN 

 
 
 Di Era Global ini fungsi dunia pendidikan  dan dunia usaha/industri  sangat perlu 
disenergikan untuk menghadapi pesatnya dunia usaha yang harus dibarengi dengan  
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya. 
 Selama ini peningkatan kualitas Lulusan SMK Busana  belum banyak berperan 
dalam menghadapi kebutuhan Lapangan Kerja di bidang  Industri Busana baik secara 
Home Industri maupun di Industri Besar. Hal  tersebut disebabkan karena ; kurangnya 
informasi  tentang  bidang usaha/ industri busana, kurang jelasnya standart profesi yang 
dibutuhkan serta standart keahlian Lulusan  untuk  memenuhi tuntutan lapangan pekerjaan.  
 Untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat tantangan utama kedepan 
adalh meningkatkan daya saing dan keunggulan disemua sektor industri, sektor jasa 
dengan mengandalkan sumber daya manusia, teknologi dan managemen sesuai dengan 
tuntutan pasar kerja atau dunia usaha dan industri. 
Bentuk kerjasama antara dunia industri dan lembaga pendidikan kejuruan baik formal 
maupun non formal dapat berupa merumuskan standart kebutuhan kualifikasi Lulusan, 
merumuskan kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi dunia usaha dan industri, 
memberi kesempatan siswa untuk praktek dan magang di industri. 
 Perkembangan industri busana dan bisnis busana di Indonesia semaki maju dari 
tahun ke tahun sejalan dengan kebutuhan masyarakat khususnya kaum wanita untuk 
mengahadiri banyak kegiatan yang memerlukan penampilan yang istimewa ( APPMI, 
2004.hal 5 ). Dengan semakin banyak munculnya industri busana di Indonesia tentunya 
merupakan  peluang usaha dan kerja di bidang industri busana, sehingga banyak 
membutuhkan tenaga  kerja yang berkwalitas di bidang busana. 
 SMK Bidang Busana merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Formal yang 
menyiapkan sumber daya manusia yang berkwalitas mampu berkompetisi dan 
mnegembangkan diri dalam lingkup keahlian di bidang busana.  
  
  
       

PEMBAHASAN 
 
INDUSTRI BUSANA 
 
A. PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN MENJAHIT 
 
 Prodi Teknik Busana mempunyai tujuan agar Lulusan menjadi seorang yang mampu 
dalam pembuatan  busana secara profesional.  Mata kuliah  ( kurikulum ) yang diberikan 
mengacu pada penguasaan teori dan praktek pembuatan busana. 
 Mata kuliah praktek busana adalah mata kuliah praktek ketrampilan pembuatan 
busana atau menjahit pakaian yang menggunakan sarana/alat praktek  seperti mesin jahit 
dan perlengkapannya. 
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Mata kuliah praktek busana meliputi 2 ( dua ) bagian besar yaitu  Persiapan menjahit dan 
Praktek Menjahit.  
Tahap Persiapan : 

1. Memilih Model 
Model dapat ditentukan oleh  pengajar tetapi juga dapat oleh pihak mahasiswa 
sendiri. 
Dalam hal ini mahasiswa mendapat mata kuliah menggambar model                ( 
mendesain ) suatu busana, sehingga mahasiswa dapat menuangkan ide-idenya 
dalam merancang suatu busana. 

 
2. Mengambil Ukuran 

Pengambilan ukuran badan sesorang adalah hal yang sangat  penting  dalam 
persiapan menjahit. Maka pengambilan ukuran badan seseorang  harus 
dilakukan  dengan berhati-hati, teliti dan tepat.  Apabila tidak tepat akan 
menghasilkan jahitan yang tidak pas dipakai, tidak nyaman dipakai sehingga 
akan mengakibatkan pengukuran ulang , pembuatan pola ulang  yang 
menyebabkan kurang puasnya pelanggan. 

 
3. Menghitung Keperluan 

Menghitung keperluan dalam kebutuhan menjahit sangat diperlukan baik bahan 
busana serta perlengkapan yang lain agar pekerjaan dapat diselesaikan secara 
ekonomis dan efisien. 

4. Menyiapkan Pola  ukuran sebenarnya 
Pola dibuat dengan ukuran sesuai dengan  badan yang diukur, lalu dirubah 
sesuai dengan model busana / Disainnya. 
Dalam hal ini ketrampilan  untuk mengubah model, pemahaman gambar model 
atau kemapuan membaca gambar sangat diperlukan . Jika pola yang diubah 
sudah siap segera tempelkan atau letakkan pada bahan yang akan dijahit. 

 
Tahap Praktek  Menjahit 
Pada tahap praktek mejhait ini ada beberapa urutan yang harus dilakukan yakni sebagai 
brikut : 

1. Menyiapkan Bahan 
Setelah pekerjaan persiapan selesai , mahasiswa harus dapat menyiapkan bahan  
busana. Pemilihan bahan harus tepat untuk pembuatan busana, maka  
pengetahuan bahan busana harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena setiap  jenis 
busana mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri,  bahan busana tergantung dari 
kegunaannya ( pria/ wanita, celana/baju/ blus dll ) dan kapan akan dipakai ( 
waktu siang, malam), serta jenis pakaian ( untuk ke pesta, ke kantor atau santai, 
olah raga dll  ). 
Sifat  suatu bahan cocok untuk satu model namun belum tetntu cocok untuk 
model lainnya. 

 
2. Meletakkan pola pada bahan. 
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Cara meletakan pola pada bahan harus betul, bahan dibalik terlebih dahulu, 
setelah itu  pola diletakkan di atas  bahan mulai dari pola yang besar kemudian  
pola yang kecil. Terlebih dahulu diperiksa apakah letak pola sudah sesuai arah 
seratl atau belum, kalau sudah betul diberi tanda jahitan lalu baru dipotong. 

 
3. Memindahkan bentuk pola serta memberi tanda. 

Setelah pola dipindahkan pada bahan  dengan menggunakan kapur jahit 
kemudian memberi tanda  rader sesuai dengan garis pola. 

  
4. Menjelujur 

Pekerjaan menjelujur harus mengikuti garis rader, sehingga hasilnya akan 
sesuai denan badan yang diukur ini berguna untuk pengepasan pertama. 
 

5. Memampat. 
Setiap pekerjaan  bagian-bagian busana seperti krah, lengan, badan harus 
dikerjakan  dengan teliti dan rapi. Setiap bagian harus diseterika, apalagi 
yang menggunakan kain pelapis agar mendapatkan hasil yang lebih rapi dan 
pas dibadan. 

 
6. Mengepas 

Mengepas perlu dilaksanakan oleh mahasiswa yang sedang belajar menjahit 
pakaian, sehingga  bisa diketahui kekurangannya. 
Pengepasan dapat terjadi kesalahan karena kecerobohan pada awal 
pembuatan, contohnya : 
- Kesalahan pemotongan dan arah serat yang tidak benar akan 

mempengaruhi pengepasan. 
- Penggabungan yang kurang yaitu jarak kelim  kurang pas, kampuh  

terlalu kecil atau lebar, penggabungan yang tidak benar dapat 
mempengaruhi pengepasan. 

- Kesalahan pola, dapat terjadi karena kurangnya ketrampilan 
membuat pola. 

Pakaian yang pas harus seimbang artinya sempurna antara bagian –bagian 
yang ketika digabungkan membentuk sebuah unit dimana setiap bagiannya 
berada dalam ukuran yang tepat dan selaras dengan yang lain. 
Pakaian yang pas dan seimbang akan mempengaruhi penampilan, 
kenyamanan, dan kegunaan. 
 

7. Menjahit dan penyelesaian 
Pada pekerjaan penjahitan dan penyelesaian yang harus diperhatikan adalah 
teknik menjahit. Mahasiswa harus menguasai masing-masing teknik 
menjahit dengan betul agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Usaha-usaha di bidang busana : 
1. Usaha menjahit perseorangan : 

a. Modiste, yaitu usaha menjahit pakaian wanita dan anak-anak 
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b. Tailor, yaitu usaha menjahit pakaian pria. 
c. Adibusana, yaitu usaha menjahit halus, bermutu tinggi, banyak diselesaikan 

dengan tangan. 
2. Usaha atelier 

Yaitu usaha konveksi dalam jumlah kecil serta menjual busana jadi. 
3. Usaha butik, yaitu tempat menjual busana dengan mutu yang baik lengkap dengan 

penjualan asesori, kadang-kadang juga menerima pesanan jahitan. 
4. Usaha konveksi, yaitu usaha pembuatan pakaian jadi dengan ukuran standar ( S, M, 

L, XL, XXL ) secara besar-besaran, lebih  dari 100 potong. 
5. Usaha kursus menjahit, yaitu memberikan pelajaran ketrampilan menjahit 
6. Usaha perantara busana, yaitu penjualan busana  namun tidak memproduksi 

sendiri. 
 
B. PENGETAHUAN  KEWIRAUSAHAAN 
 

Selain pengetahuan dan ketrampilan menjahit untuk menjadi seorang pengusaha di 
bidang Busana ataupun bekerja di industri Busana/Garmen diperlukan  pengetahuan dan 
sikap kewirausahaan. 
 Wirausaha sendiri berarti sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam 
mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. 
Seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan sendiri kesempatan kerja 
dalam bidang yang sesuai atau cocok  dengan kemampuan diri sendiri. Untuk 
memwujudkannya ialah melalui bisnis ( usaha yang menghasilkan ) guna memenuhi dan 
menyediakan kebutuhan manusia berupa barang ataupun jasa. 
Ciri –ciri wirausaha yang harus dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Watak Wira, menggambarkan seseorang yang berwatak ksatria, berani 
mengambil keputusan dalam memenuhi sesuatu dan mempunyai semangat 
berprestasi. 

2. Watak Inovatif, dapat menemukan potensi-potensi baru serta mampu 
merintis usaha atau kegiatan baru. 

3. Kesanggupan dan keberanian menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan 
wajar sesuai dengan kemampuannya. 

4. Watak andalan, artinya dapat dipercaya. Tugas tidak akan terbengkelai akan 
selesai sampai tuntas dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 

5. Watak  Swasta, yaitu mampu berdiri di atas kaki sendiri atau dengan kata 
lain percaya pada kekuatan sendiri. Tidak mau menggantungkan kepada 
orang  lain. 

Untuk bisa terjun ke dunia kerja dibidang usaha/Industri busana baik secara pribadi 
maupun bekerja  pada orang lain,  sifat-sifat kewirausahaan tersebut di atas adalah sangat 
penting dan perlu dimiliki oleh Lulusan Prodi Teknik Busana. 
 Untuk menjadi pengusaha di bidang Busana mahasiswa selama menempuh kuliah 
harus dibekali dengan banyak latihan agar : 

1. Berani menerima pesanan dari orang lain/ menerima order jahitan 



 

6 

2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik guna mendapatkan 
pelanggan. 

3. Mempnyai sifat dinamis ( Inovatif dan kreatif ) 
4. Berani mempromosikan diri dan berani bersaing ( percaya diri ) 
5. Berani menghadapi resiko  
6. Berdisiplin, tepat waktu, menghargai waktu 
7. Berani menentukan ongkos/ harga dalam usaha  baik  Jasa maupun Barang. 
8. Mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain terutama yang berkaiatan 

dengan bidang yang diusahakan maupun yang lainnya. 
9. Mampu melihat peluang baik dalam mendapatkan bahan baku maupun 

pasar. 
 

 
 
 
 
 
 

PENUTUP 
 

Oleh karena itu Lulusan Prodi Teknik Busana untuk bisa mampu  menembus dunia 
usaha  baik yang bersifat usaha sendiri maupun ikut orang lain dibidang busana harus 
menguasai : 

1. Pembuatan pola atau mengkonstruksi badan seseorang  
2. Teknik menjahit yang betul. 

a. Teknik penyambungan  antara bagian satu dengan yang lain harus  
betul. 

b. Teknik pemasangan krah, lengan  harus betul. Sehingga 
menggantungnya pakaian pada tubuh bisa pas. 

3. Pemotongan bahan yang benar, sesuai arah serat  dari bahan  mapun  sesuai 
motif dari bahan yang akan dijahit. 

4. Pengetahuan tentang bahan busana/tekstil, peletakan pola  sesuai arah serat 
dan motif. 

5. Memahami gambar model busana. 
6. Mempunyai  pengetahuan kewirausahaan dan sifat sebagai wirausaha. 
 
Dengan memperhatikan berbagai ketrampilan di atas  dan memperbanyak latihan 

sesuai rambu-rambu / tertib kerja yang didukung dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki 
imaka akan menambah kemahiran Lulusan Prodi Teknik Busana untuk menjadi ahli 
dibidang busana dan dapat memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan tuntutan industri 
garmen. 
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