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KATA  PENGANTAR 

 
Alhamdulillah atas berkah dan rahmatnya penulis diberi kesempatan 

untuk menyelesaikan penulisa bahan ajar/ modul yang berjudul Teknik Cutting, 

Sewing dan Finishing .  Bahan ajar ini merupakan salah satu upaya pengadaan  

bahan ajar khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan  Tata Busana. 

Dengan tersedianya bahan ajar semacam ini, diharapkan siswa mampu 

mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri 

maupun untuk orang lain. 

Pada  kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih,        

khususnya pada bagian Proyek Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan   Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Departemen 

Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan serta bantuan moril dan 

meteriil  dalam  peyusunan bahan ajar ini. 

Harapan penulis kepada pembaca, semoga bahan ajar ini dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Penulis. 
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DESKRIPSI JUDUL 
 

 Ruang lingkup isi modul ini terdiri  atas pembahasan secara teoritis dan 

praktis tentang : Memotong/menggunting kain (Cutting) , menjahit (Sewing,  serta 

melakukan penyelesaian pakaian (Finishing). 

   Setelah melaksanakan aktivitas belajar  dengan  praktek industri, 

diharapkan anda memiliki kemampuan memotong/menggunting kain (Cutting) , 

menjahit (Sewing),  serta melakukan penyelesaian pakaian (Finishing). 
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PETA KEDUDUKAN MODUL TATA BUSANA 
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KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL  
TATA BUSANA 

 

Mata Diklat : A. Memelihara Piranti Menjahit dan K3 Bidang Busana 

No Kode Modul Judul Modul 

1. BUS –101A Pemeliharaan piranti menjahit dan  K3 bidang 

busana 

 BUS -101B Piranti menjahit 

Mata Diklat : B. Menjahit Bagian Busana Sesuai  Dengan Prosedur Menjahit 
 

No Kode Modul Judul Modul 

2 BUS -102 Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Mata Diklat : C. Memberi Tanda Untuk Jahit dan Setrika 

No Kode Modul Judul Modul 
3 BUS –103 Tanda-tanda Jahit dan Penyeterikaan 

Mata Diklat : D. Melaksanakan Pengepakan Pakaian Dalam Kemasan dan 
Siap Kirim 

No Kode Modul Judul Modul 

4 BUS –104 Teknik Pengemasan dan Pelabelan 

Mata Diklat : E. Melakukan Proses  Dan Pelaksanaan Penyeterikaan Dan 
Pressing 

No Kode Modul Judul Modul 
5 BUS -205 Teknik Setrika dan Pressing 

Mata Diklat : F. Melaksanakan Pekerjaan Pengikatan Dan Penomoran 
Potongan Busana 

No Kode Modul Judul Modul 

6 BUS -206 Teknik Pengikatan dan Penomoran Potongan Busana 

Mata Diklat : G. Melaksanakan Pekerjaan Marker 

No Kode Modul Judul Modul 
7 BUS –207A Teknik marker 

 BUS –207B Teknik merancang bahan 

 BUS –207C Petunjuk praktis pekerjaan marker 
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Mata Diklat : H. Membuat Sampel Sesuai Desain 

No Kode Modul Judul Modul 

8 BUS –208A Teknik pembuatan sampel (busana wanita) 
 BUS –208B Teknik pembuatan sampel (busana pria) 

 BUS –208C Teknik pembuatan sampel (busana  anak) 

Mata Diklat : I. Melaksanakan Pekerjaan Bagian Produksi 

No Kode Modul Judul Modul 

9 BUS –209A Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing (busana anak) 
 BUS –209B Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing (busana 

wanita) 

 BUS –209C Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing (busana pria) 
Mata Diklat : J. Melakukan Pekerjaan Bordir 

No Kode Modul Judul Modul 
10 BUS –210A Teknik bordir 

 BUS –210B Teknik bordir lanjut pada busana 

 BUS –210C Variasi bordir 
Mata Diklat : K. Melakukan Pekerjaan Sablon/Printing 

No Kode Modul Judul Modul 
11 BUS –311A Dasar-dasar printing 

 BUS –311B Pengembangan printing design 

Mata Diklat : L. Membuat Pola Busana Sesuai Konstruksi Dan Model 
No Kode Modul Judul Modul 

12 BUS –312A Konstruksi pola busana pria 

 BUS –312B Konstruksi pola busana wanita 
 BUS –312C Konstruksi pola busana anak 

Mata Diklat : M. Membuat Pakaian Dengan Teknik Madya 
No Kode Modul Judul Modul 

13 BUS –313A Prinsip dasar pembuatan busana  

Madya 

 BUS –313B Garniture 
 BUS –313C Teknik penyelesaian busana madya 

Mata Diklat : N. Berkomunikasi Dan Melaksanakan Pelayanan Prima 
No Kode Modul Judul Modul 

14 BUS –414A C. Teknik komunikasi 
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 BUS –414B Prinsip pelayanan prima 
Mata Diklat : O. Membuat Pakaian Dengan Teknik Tailoring 

No Kode Modul Judul Modul 
15 BUS –415A Prinsip dasar pembuatan busana tailoring 

 BUS –415B Teknik penyelesaian busana tailoring 

Mata Diklat : P. Membuat Desain  Busana Dan Desain Hiasan 

No Kode Modul Judul Modul 

16 BUS –416A Menggambar proporsi tubuh manusia 
 BUS –416B Dasar-dasar desain hiasan busana 

 BUS –416C Dasar-dasar desain hiasan lenan rumah tangga 

Mata Diklat : Q. Membuat Hiasan Dan Penerapannya Pada Busana Dan 
Lenan Rumah Tangga 

 

No Kode Modul Judul Modul 

17 BUS –417A Pola hiasan lenan rumah tangga 

 BUS –417B Pola hiasan busana 
 BUS –417C Teknik menghias lenan rumah tangga 

 BUS –417D Teknik menghias busana 

Mata Diklat : R. Melakukan Draping Pakaian 
No Kode Modul Judul Modul 

18 BUS –418 Prinsip dan teknik draping busana 
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PRASYARAT 

 

Modul ini dapat dipelajari setelah anda memiliki kemampuan atau telah 

mempelajari modul : Tanda-tanda Jahit dan Penyetrikaan, Teknik Setrika dan 

Pressing, Teknik  Teknik Pengikatan dan Penomoran Potongan Busana, Teknik 

Pembuatan Sampel serta Pemeliharaan Piranti Menjahit  dan K3 , dengan bukti 

pemilikan kompetensi sebagaimana yang tertulis pada skill pasport/ lembar hasil 

uji kompetensi. 
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PERISTILAHAN/ GLOSSARY 

 

1.  Spreading 

Membentangkan kain pada meja potong, dimana jumlah lapisan kain bisa 

mencapai 100 lembar atau lebih sesuai dengan jumlah order yang dipesan.  

2. Cutting 

Menggunting bahan yang siap dipotong (setelah proses spreading)  akan  

dipotong dengan  mesin potong.  

3. Bundling 

Bundling merupakan proses terakhir dari seksi/bagian cutting,  yaitu proses 

pengikatan setiap bagian , untuk memudahkan dalam proses sewing. 

4. Panel Inspection 

Pada bagian ini, tugasnya memeriksa setiap lembar kaian dari komponen yang 

telah dipotong, apabila ditemukan cacat kain, maka diganti dengan yang baik, 

sehingga kualitas dari produk yang dibuat benar-benar terjamin. 

5.    Lubang kancing (button hole) 

Membuat lubang kancing pada bagian yang telah diberi tanda , dengan 

menggunakan mesin button hole. 

6.  Memasang kancing (Buttoning) 

Merupakan tahap memasang kancing pada bagian yang telah diberi tanda 

untuk memasang kancing. 

7.  Pembersihan benang (Triming) 

Pada bagian ini , merupakan tahap perbersihan sisa- sisa benang yang belum 

bersih dari bagian sewing,   

8. Inspection 

Tugas pokok pada bagian ini yaitu memeriksa  cacat atau kesalahan yang 

mungkin ditemukan pada setiap produk pakaian, disamping itu juga  

mengecek standar ukuran,  pada setiap cacat/kesalahan diberi tanda sehingga 

memudahkan untuk memperbaiki atau mengelompokkan setiap jenis 

kesalahan , lalu dibawa ke bagian repairing. Apabila pakaian tersebut tidak 

cacat, langsung dibawa ke bagian pressing dan ironing. 
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9. Repairing  

Pada bagian repairing disediakan  beberapa mesin jahit dan peralatan 

menjahit lainnya  seperti gunting, jarum, sikat dan sebagainya. 

10.  Pressing and ironing  

Pada bagian ini pakaian disetrika dengan rapih dan cepat. Pada umumnya 

setrika yang digunakan adalah setrika uap. 

11.  Size sorting  

Memilih pakaian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan , misalnya 

lingkar pinggang, lingkar panggul sesuai atau tidak dengan ukuran standar. 

12.  Inserting polibag  

Memasang atau menyisipkan macam-macam asesoris, label ,merk dan 

lainnya. Pemasangan label sesuai dengan pesanan buyer atau  perusahaan itu 

sendiri. 

13.  Assorting size/Carton  

Memilih/ mengelompokkan pakaian berdasarkan model, ukuran serta label 

atau merk . 

14. Packing  

Setelah dari bagian assorting size pakaian dikemas , bentuk kemasan dapat 

ditentukan oleh perusahaan itu sendiri atau berdasarkan permintaan buyer.  
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PETUNJUK  PENGGUNAAN  MODUL 

 

1. Modul ini membahas tentang : 

      a. Kegiatan belajar I (Cutting) :             50 jam   

      b. Kegiatan belajar II (Sewing) :          140 jam 

      c. Kegiatan belajar III  ( Finishing)  :     50 jam        

2. Pelajarilah  materi modul ini berulang-ulang sampai anda merasa faham     

3. Ukurlah kemampuan anda dengan cara mengerjakan lembar evaluasi, bila 

hasilnya banyak yang salah, maka anda mempelajari lagi materi modul ini, 

sampai anda dapat menjawab lembar evaluasi dengan benar. 

4. Bila belum paham atau ditemui kesulitan pada saat praktek , hubungi guru/ 

instruktur yang mengajar mata diklat Teknik Cutting, Sewing dan Finishing. 
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TUJUAN 

 

A. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda akan memiliki 

kemampuan memotong/menggunting kain (Cutting) , menjahit (Sewing,  serta 

melakukan penyelesaian pakaian (Finishing). 

 

B. Tujuan Antara 

Setelah diberikan materi  Teknik Cutting, Sewing dan Finishing  siswa 

dihaarapkan dapat:  

1.  Memotong/menggunting kain (Cutting)  

2.  Menjahit (Sewing) 

3.  Penyelesaian pakaian (Finishing). 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

PROSES MEMOTONG /MENGGUNTING (CUTTING) 

 

A. Lembar Informasi 

1. Prinsip Prinsip Busana Industri 

a. Di produksi secara massal/dalam jumlah besar. 

b.  Model yang dibuat pada umumnya sama. 

c. Menggunakan ukuran standar ( S, M, L dan XL atau dengan 

penomoran misalnya No. 16, 17, 18 dan sebagainya. Disamping itu 

ada juga yang menggunakan nomor yang menunjukkan tahun  

(biasanya diperuntukan untuk memproduksi pakaian anak)  

misalnya  labelnya no. 1 menunjukkan untuk  anak berumur 1 

tahun, label no. 2 menunjukkan untuk anak umur 2 tahun dan 

seterusnya. 

d.  Tehnik  mengguntingnya dalam jumlah besar dengan menggunakan 

mesin potong 

e. Sistem produksinya secara ban berjalan atau borongan. 

f. Pakaian yang diproduksi berdasarkan pesanan buyer atau 

memproduksi sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri. 

g. Merk yang  digunakan menggunakan merk perusahaan itu sendiri 

atau berdasarkan pesana dari buyer.  

 

2. Spreading 

Membentangkan kain pada meja potong, dimana jumlah lapisan 

kain bisa mencapai 100 lembar atau lebih sesuai dengan jumlah order 

yang dipesan.  

Cara membentangkan kain yaitu : 

kain diletakkan disalah satu sisi dan diletakan pada gulungan kain . Letak 

gulungan kain tersebut harus lebih tinggi dari meja potong , agar  

memudahkan mengambil dan membentangkan kain . (Lihat gambar 1.1) 
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Gambar 1.1. Letak Gulungan Kain 

 

3. Proses Cutting 

Dalam industri busana, pakaian  diproduksi  dalam jumlah besar sehingga 

hampir semua bagian produksi menerapkan proses massal, termasuk 

bagian cutting. Umumnya dalam sekali pemotongan , bentangan kain  

yang dipotong. memuat beberapa set pakaian, misalnya: 1 set ukuran L,  2 

set ukuran M, dan 1 set ukuran S.   Dengan demikian bila ada 10 lembar 

bentangan kain berarti  sekali potong  dihasilkan 10 set ukuran L, 20 set 

ukuran  M dan 10 set ukuran S.  

Tahapan  yang dilakukan dalam proses pemotongan yaitu : 

a. Pengambilan kain dari gudang. 

b. Memasukan gulungan kain pada penggulung/ silinder  yang terdapat 

pada mesin spreading (lihar gambar 1.2.). 
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Gambar 1.2. Memasukan Gulungan Kain Pada Mesin Spreading 

 

c. Menentukan lebar dan panjang kain yang sesuai dengan marker dengan 

cara menekan tombol yang terdapat pada mesin spreader.  

d. Membentangkan kain selapis demi selapis, jumlah bentangan kain 

sesuai dengan order yang dipesan oleh buyer. Cara membentangkan 

kain dapat secara manual (lihat modul Teknik Marker ) atau dengan 

cara menekan tombol yang terdapat pada mesin spreader, kecepatan 

membentangkan kain dapat diatur, sesuai dengan yang diinginkan dan  

dapat dikendalikan . Untuk proses pemotongan diperlukan alat untuk 

memotong yang disebut dengan mesin potong.  Jenis mesin potong  

bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

4. Bundling 

Bundling merupakan proses terakhir dari seksi/bagian cutting, yaitu proses 

pengikatan setiap bagian , untuk memudahkan dalam proses sewing. 

 

5. Panel Inspection 

Pada bagian ini, tugasnya memeriksa setiap lembar kaian dari komponen 

yang telah dipotong, apabila ditemukan cacat kain, maka diganti dengan 

yang baik, sehingga kualitas dari produk yang dibuat benar-benar terjamin. 
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6. Jenis Mesin Potong  

a. Mesin Potong KM 

Mesin potong ini digunakan untuk memotong bentangan kain yang 

telah diatur/ditata selapis demi selapis. Cara menggunakan mesin 

potong ini yaitu mesin digerakan  maju sesuai dengan bentuk  pola 

yang telah dibuat(marker) lihat gambar 1.3. 

 

 

Gambar 1.3. Mesin Potong  KM 

  

  

b.  Mesin Potong Band Knives 

Alat ini digunakan untuk menggunting sisa-sisa kain yang biasanya 

digunakan untuk membuat pakian/benda yang kecil ,misalnya : slaber, 

topi, sarung tangan, waslap dan sebagainya. Mesin potong ini 

dilengkapi dengan lubang udara yang berfungsi untuk menjaga 

kestabilan kain (elastisitas kain tetap terjaga/tidak mulur). Caranya 

yaitu kain diarahkan ke mesin potong kemudian kain tersebut 

digerakkan sesuai dengan bentuk pola yang dibuat (lihat gambar 1.4) 
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Gambar 1.4. Mesin Potong Band Knives 

 

c. Mesin Potong TSC MO 169 

Umumnya mesin potong ini digunakan untuk menggunting kain yang 

bentuknya lurus (lihat gambar 1.5.). 

 
Gambar 1.5. Mesin Potong TSC MO 169 

 

d. Mesin Potong Laling dan Rib 

Alat ini digunakan untuk memotong kain yang dipergunakan untuk rib. 

Pada mesin potong ini dilengkapi dengan lebar ukuran kian yang akan 

dipotong, misalnya ukuran 1½ cm, 2¾ cm, 8 cm, 6 cm dan lainnya. 

Caranya yaitu  tekan tombol ukuran yang diinginkan ,lalu masukan kain 

tersebut ke dalam mesin potong (lihat gambar 1.6.). 



____________________________________________________________________ Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing 
 

Program Keahlian Tata Busana _____________________________________ 10 

 

Gambar 1.6. Mesin Potong Laling dan Rib 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

• Meja Spreading, 

•  mesin potong, pola produksi (marker), 

•  pewarna untuk penanda.  

 

2. Bahan 

Kain untuk produksi 

   

3. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

a. Periksa kondisi mesin potong  

b. Periksa tegangan listrik mesin dan tegangan listrik sumber 

c. Pakailah pakaian pengaman sesuai dengan prosedur pabrik 

d. Jaga jarak yang aman antara tubuh / anggota tubuh dengan posisi 

mesin. 

e. Bekerjalah  dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian.  

f. Setelah selesai bekerja, kembalikan mesin ke tempat semula dan 

bersihkan tempat kerja. 

 

4. Langkah kerja 
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a. Bentangkan kain pada meja spreading, jumlah bentangan/ lapisan kain 

sesuai dengan order. Cara membentangkan kain dapat secara manual 

(lihat modul Teknik Marker) atau dengan cara menggunakan mesin 

spreader. 

b. Letakan marker pada lembaran bagian atas  spreading . 

c. Potong kain sesuai  dengan pola yang tergambar/marker  mulai dari 

bagian ujung sedikit demi sedikit maju sampai  dengan akhir dari  

bentangan kain. 

d. Setelah kain dipotong kemudian dimasukan ke bagian bundling. 

e. Dari bagian budling diteruskan ke bagian panel inspection. 

 

 

C. Lembar Latihan 

Kerjakan tugas berikut pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

1.  Jelaskan apa yang dimaksud dengan Cutting pada bagian produksi  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.  Sebutkan mesin potong apa saja yang digunakan untuk cutting ? 

 

 

3. Kerjakan proses cutting di tempat praktek anda dengan prosedur dan 

langkah kerja yang benar .  

 

 

Agar lebih memahami proses cutting  , lakukan kegiatan praktek industri ke 

perusahaan bidang busana/ garment 
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KEGIATAN BELAJAR  II 

PROSES  MENJAHIT (SEWING) 

 

A. Lembar Informasi 

 Setelah melalui proses cutting, dalam setiap bundle potongan kain sudah 

terdapat penanda /nomor sambungan antara bagian potongan yang satu dengan 

potongan yang lain. 

 Dari budle tersebut  ketua lini jahit akan mendistribusikan pekerjaan sesuai 

dengan spesifikasinya. Alur kerjanya yaitu : 

1. Administrasi produksi (menghitung potongan) 

2. Penjahit bagian (partial) 

3.   Pressing 

4. Penjahit tuntas 

Umumnya proses menjahit pada setiap perusahaan berbeda, tergantung 

dari model pakaian dan bahan yang dipergunakan, tetapi cara kerjanya sama 

yaitu setiap proses menjahit menggunakan mesin –mesin khusus, misalnya 

mesin som digunakan untuk mengesom, mesin pasang kancing digunakan 

untuk memasang kancing, mesin over dec  renda untuk memberi hiasan pada 

tepi leher, tepi lengan dan sebagainya.  

 

Teknik Menjahit 

Tehnik menjahit pada setiap model berbeda-beda, dibawah ini ada beberapa 

contoh teknik menjahit busana industri . 

 

a. Teknik Menjahit pakaian bayi (blus) dari bahan kaos. 

1) Jahit /satukan bagian bahu , bagian sisi badan dengan  menggunakan 

mesin obras batacking (lihat gambar 2.1.) 

2) Sambungkan bagian lapisan pada bagain badan depan dengan 

menggunakan mesin obras kaos (lihat gambar 2.2.). 
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3) Jahit hiasan bisban  dari leher bagian depan keliling ke leher bagian 

belakang , lalu ke tengah muka dan dilanjutkan pada sekeliling sisi 

bawah  sampai akhirnya menuju ke bagian leher depan Begitu juga 

dengan bagian bawah lengan dihiasi dengan bisban, dengan 

menggunakan mesin over dec laling (lihat gambar 2.3.). 

Sambungkan bagian sisi lengan , lalu lengan tersebut pasangkan pada 

bagain badan dengan menggunakan mesin obras kaos (lihat gambar 2.4.). 

 

Gambar 2.1. Menjahit bagian sisi badan dan bahu. 

 

 
Gambar 2.2. Menjahit bagian lapisan pada tengah muka 
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Gambar 2.3. Menjahit  bisban pada bagian leher, TM dan Lingkar bawah 

 

 

Gambar 2.4. Menjahit bagian lengan pada bagian badan 

 

 b. Teknik Menjahit Celana Bayi Dengan Hiasan Rib (Bahan Kaos)  

1) Jahit bagian sisi-sisi celana dengan menggunakan mesin obras 

batacking (lihat gambar 2.5). 

2) Siapkan rib dengan ukuran lebih pendek dari lingkar bawah celana, 

sambungkan bagian sisinya sehingga bentuknya jadi melingkar, lalu 

lipat dua bagain yang diobras letaknya di bagian dalam. Pasangkan rib 

tersebut  pada bagian lingkar bawah celana dengan menggunakan 

mesin obras batacking (lihat gambar 2.6.). 

3) Sambungkan bagian pesak celana, sisakan beberapa centimeter sesuai 

dengan lebarnya karet elastik, dengan menggunakan mesin obras kaos. 
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4) Pasangkan karet elastik dengan menggunakan mesin karet, setelah itu 

kemudian obras kembali bagian sisi pesak yang belum tersambung. 

(lihat gambar 2.7.) 

 

 

Gambar 2.5. Memasang rib pada bagian lingkar bawah celana 

 

 
Gambar 2.6. Menjahit bagian sisi celana 
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Gambar 2.7. Hasil menjahit celana 

 

c. Teknik Menjahit Kemeja  

Pada pembuatan bagian kerah.kemeja langkah pertama yang di buat yaitu  ) 

1) Menjahit kerah kemeja bagian kerah dan board/kaki kerah  

(1) Kerah  terdiri dari 2 lembar kain, salah satu lembar tersebut 

dilekatkan kain keras M 32, dengan jarak dari sekeliling tepi  selebar 

sepatu mesin high speed  ( sekitar ¾ cm), kemudian lipat ke bagian 

dalam kampuh bawah lalu dijahit (Lihat gambar 2.8.).  

(2) Menjahit bagian tepi kiri  kanan dan atas kerah, pada  waktu menjahit 

bagian sudut atas diberi benang, agar memudahkan pada waktu 

membalik kerah (lihat gambar 2.9). 

(3) Kerah yang sudah dibalik , pada bagian tepinya dijahit dengan jarak 

satu sepatu mesin high speed (¾ cm ) , lalu di pres/disetrika (lihat 

gambar  2.10).  

(4) Menggabungkan bagian kerah dan board yang telah di jahit tadi, 

diberi gunting dalam lalu dibalik ke bagian luar (lihat gambar 2.11.). 

(5) Menjahit bagian atas board yang telah digabungkan tadi, lalu dipres. 

(lihat gambar 2.12). 
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Gambar 2.8. Menjahit bagian kampuh bawah board 

 

 

Gambar 2.9. Menjahit bagian kerah 

 

 

Gambar 2.10. Menjahit bagian tepi kerah yang sudah dibalik. 

 

 

Gambar 2.11. Menggabungkan kerah dan board 
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Gambar 2.12. Menjahit bagian atas board 

2) Menjahit split/ lipatan depan 

(1)  Menjahit split/lipatan depan dengan cara lapisan depan dilipat ke 

bagian dalam  sesuai dengan ukuran , lalu dijahit dari bagian luar 

(lihat gambar 2.13.) 

(2)  Menjahit/memasang  saku yang telah dipres. 

(3)  Menjahit bagian bahu depan dan belakang, bagian dalamnya diberi 

bahan pelapis. (lihat gambar 2.14.). 

(4)  Menjahit kampuh lengan pendek , apabila menggunakan manset 

(untuk lengan panjang) maka yang dikerjakan yaitu membuat belahan 

manset dengan cara mempersiapkan kain/lajur untuk belahan manset,  

kemudian kain tersebut dipasangkan pada lengan bagian belakang 

(lihat gambar 2.15.) 

(5)  Membuat manset. Pertama kali yang dilakukan yaitu dengan cara  

melekatkan kain keras M 32 , lalu menjahit salah satu  bagian kampuh  

yang akan dipasangkan pada lengan,  kampuh tersebut dilipat 

kebagian dalam lalu dijahit, lebar jahitan sekitar ¾ cm . 

Menjahit  sekeliling manset, kecuali bagian yang akan dipasangkan 

pada lengan , lalu dipres (lihat gambar 2.16.). 

(6)  Memasang label pada kerah 

(7)  Menjahit bagian kerung lengan pada badan lalu diobras.  

Menjahit mulai dari bagian lengan sampai ke bagian sisi badan, lalu 

diobras. Apabila pada bagian kerung lengan serta lengan dan sisi 

badan ingin dijahit dengan kampuh sarung maka gunakan mesin 

untuk membuat kampuh sarung (mesin cangklong). 

(8)  Memasangkan manset yang sudah dijahit tadi pada lengan. 
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(9)  Memasang kerah pada bagian leher (lihat gambar 2.17.) 

(10) Menjahit bagian kampuh bawah, lebar kampuh mulai dari ½  cm 

sampai dengan 2 cm sesuai dengan model .  

Keterangan : Semua kegiatan menjahit menggunakan mesin  high speed, kecuali 

model jahitan dengan kampuh sarung.  Membuat lubang kancing dan 

memasang kancing di bagian finishing. 

 

 

Gambar 2.14. Menjahit bagian bahu 

 

 

Gambar 2.15. Menjahit belahan manset. 

 

 

Gambar 2.16. Menjahit manset. 
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Gambar 2.17. Memasangkan kerah pada badan. 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

a.  Alat untuk menjahit pakaian bayi dari bahan kaos 

Mesin obras  batacking, mesin obras kaos, mesin karet ,mesin obras laling 

serta gunting. 

 

b.  Alat untuk menjahit kemeja.  

 Mesin high speed, mesin obras, mesin cangklong dan mesin prees. 

 

2. Bahan 

a.  Bahan untuk menjahit pakaian bayi dari bahan kaos 

1) Budle potongan kain yang akan dijahit  

2) Benang jahit 

3) Benang obras 

b.  Bahan untuk menjahit kemeja 

1) Budelan potongan bagian pakaian yang akan dijahit  

2) Benang jahit 

3) Benang obras 

4) Bahan Pelapis 

5) Bahan Pengeras 
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3.   Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Kenakan selalu masker penutup mulut dan hidung agar terhindar dari 

debu serpihan benang /tekstil yang akan dijahit. 

b. Jaga posisi tubuh ketika bekerja pada posisi punggung lurus. 

c. Periksa kelayakan kondisi mesin sebelum memulai bekerja. 

d. Gunakan pengaman tubuh yang disyaratkan dalam pengoperasian 

mesin. 

e. Kembalikan semua aksesoris mesin ke tempat semula 

f. Bersihkan tempat dan ruangan kerja setelah selesai bekerja. 

 

4.   Langkah kerja 

a. Menghitung kembali semua potongan dalam setiap bundle. 

b. Distribusikan bundle tersebut  kepada masing-masing sub jahit. 

c. Menjahit sesuai dengan teknik menjahit serta  spesifikasi .  

   

C. Lembar Latihan 

 Kerjakan soal berikut pada lembar jawab yang telah tersedia. 

1. Mesin apa yang digunakan untuk menjahit bagian bahu dan sisi badan  pada 

bahan kaos ? 

_______________________________________________________________ 

2. Bagaimana cara menjahit manset . 

 

 

3. Jahitlah bagian kerah kemeja  di lab, dengan waktu yang telah ditetapkan 

guru anda . 

 

Lakukan beberapa kali teknik menjahit pakaian dari bahan kaos dan membuat 

kemeja , sampai anda merasa terampil. Setelah anda mencocokkan jawaban 

anda dengan lembar jawaban, teruskan dan pelajarilah Kegiatan Belajar 

berikutnya. 
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KEGIATAN BELAJAR III 

PROSES PENYELESAIAN  PAKAIAN (FINISHING) 

 

A. Lembar Informasi 

Finishing merupakan proses akhir dari  produksi pakaian , proses finishing 

diantaranya : Lubang kancing (button hole), Pemasangan kancing (Buttoning), 

Pembersihan benang (Triming), Inspection, Repairing, Pressing and ironing, Size 

sorting, Inserting polibag, assorting Sz/Carton  serta packing. 

1.  Lubang kancing (button hole) 

Membuat lubang kancing pada bagian yang telah diberi tanda , dengan 

menggunakan mesin button hole. 

2. Memasang kancing (Buttoning) 

Merupakan tahap memasang kancing pada bagian yang telah diberi tanda 

untuk memasang kancing. 

 

a. Pembersihan benang (Triming) 

Pada bagian ini , merupakan tahap perbersihan sisa- sisa benang yang belum 

bersih dari bagian sewing,   

 

b. Inspection/QC 

Tugas pokok pada bagian ini yaitu memeriksa  cacat atau kesalahan yang 

mungkin ditemukan pada setiap produk pakaian, disamping itu juga  

mengecek standar ukuran,  pada setiap cacat/kesalahan diberi tanda sehingga 

memudahkan untuk memperbaiki atau mengelompokkan setiap jenis 

kesalahan , lalu dibawa ke bagian repairing. Apabila pakaian tersebut tidak 

cacat, langsung dibawa ke bagian pressing dan ironing 

 

c. Repairing  

Pada bagian repairing disediakan  beberapa mesin jahit dan peralatan 

menjahit lainnya  seperti gunting, jarum, sikat, alat pembersih minyak/kotoran  
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dan sebagainya. Peralatan tersebut digunakan untuk memperbaiki  pakaian 

yang  cacat dari bagian inspection . 

 

d.Pressing and ironing  

Pada bagian ini pakaian disetrika dengan rapih dan cepat. Pada umumnya 

setrika yang digunakan adalah setrika uap. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar pakaian tidak rusak  pada proses pressing and ironing 

adalah : 

1) Hindarkan mesin pressing yang terlalu panas agar pakaian tidak berkilau. 

2) Disetrika dengan rapih supaya tidak kusut. 

3) Dilipat dengan baik agar tidak terjadi lipatan lain  yang tidak diinginkan . 

 

e . Size sorting  

Memilih pakaian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan , misalnya 

lingkar pinggang, lingkar panggul sesuai atau tidak dengan ukuran standar. 

 

f. Inserting polibag  

Memasang atau menyisipkan macam-macam asesoris, label ,merk dan 

lainnya. Pemasangan label sesuai dengan pesanan buyer atau  perusahaan itu 

sendiri. 

 

g.Assorting Sz/Carton  

Memilih/ mengelompokkan pakaian berdasarkan model, ukuran serta label 

atau merk . 

 

h. Packing  

Setelah dari bagian assorting size pakaian dikemas , bentuk kemasan dapat 

ditentukan oleh perusahaan itu sendiri atau berdasarkan permintaan buyer.  
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B. Lembar Kerja 

1. Alat 

Mesin button hole, Mesin Buttoning, macam-macam setrika, mesin pressing, 

gunting besar, gunting kecil jarum tangan serta sikat . 

 

2.  Bahan 

a. Pakaian yang belum dipasang kancing dan lubang kancing 

b. Pakaian yang sudah selesai dari bagian sewing . 

 

    3.  Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Kenakan selalu masker penutup mulut dan hidung agar terhindar dari 

debu serpihan benang /tekstil yang akan dijahit. 

b. Jaga posisi tubuh ketika bekerja pada posisi punggung lurus. 

c. Gunakan pengaman tubuh yang disyaratkan dalam pengoperasian mesin. 

d. Kembalikan semua peralatan ke tempat semula 

e. Bersihkan tempat dan ruangan kerja setelah selesai bekerja. 

 

4.  Langkah kerja 

Langkah kerja pada bagian finishing sesuai dengan bagian bagian yang 

telah ditetapkan pada suatau perusahaan industri busana , yaitu  :  

a. Lubang kancing (button hole) 

b. Pemasangan kancing (Buttoning) 

c. Pembersihan benang (Triming) 

d. Inspection 

e. Repairing 

f. Pressing and ironing 

g. Size sorting 

h. Inserting polibag 

i. Assorting size/Carton  

j. Packing. 
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C. Lembar Latihan 

 Kerjakan soal berikut pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

1.  Alat apa saja yang digunakan pada proses Repairing? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.  Sebutkan urutan  kerja  apa saja yang terdapat pada bagian finishing ?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Tugas Observasi 

1.   Buatlah kelompok masing-masing 3-4 orang 

2. Lakukan observasi pada garment, amati proses finishing yang di lakukan di 

industri 

3. Buatlah laporan tentang hasil pengamatan anda. 

 

Disamping mempelajari modul ini, anda diwajibkan membaca referensi lainnya  

yang menunjang pemahaman dan keterampilan anda pada proses cutting, 

sewing dan finishing. 
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LEMBAR EVALUASI 

 

a. Evaluasi Kognitif 

1. Peralatan apa saja yang digunakan untuk proses cutting ? 

2. Sebutkan dan praktekkan langkah kerja menjahit kemeja ? 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

a.  Kunci jawaban Kegiatan Belajar 1 

1. Cutting yaitu proses pemotongan kain di industri busana,  dalam jumlah 

besar/ massal . Umumnya dalam sekali pemotongan , bentangan kain  yang 

dipotong. memuat beberapa set pakaian, misalnya: 1 set ukuran L,  2 set  M  

dan 1 set ukuran S. Dengan demikian bila ada 10 lembar bentangan kain 

berarti  sekali potong  dihasilkan 10 set ukuran L, 20 set ukuran  M dan 10 

set ukuran S.  

2. Mesin Potong KM, Mesin Potong Band Knives, Mesin Potong TSC MO 

169, Mesin Potong Laling dan Rib. 

3.     Proses Cutting : 

a.  Bentangkan kain pada meja spreading, jumlah bentangan/ lapisan kain 

sesuai dengan order. Cara membentangkan kain dapat secara manual 

atau dengan cara menggunakan mesin spreader. 

b. Letakan marker pada lembaran bagian atas  spreading . 

c. Potong kain sesuai  dengan pola yang tergambar/marker  mulai dari 

bagian ujung sedikit demi sedikit maju sampai  dengan akhir dari  

bentangan kain. 

d.  Lakukan bundling 

e. Memeriksa setiap lembar dari bagian komponen yang telah dipotong 

(panel inspection) 

  

b. Lembar Kunci jawaban Kegiatan Belajar II 

1. Mesin obras batacking 

2.  Cara menjahit manset :  

a. Pertama kali yang dilakukan yaitu dengan cara  melekatkan kain keras 

M 32 , lalu menjahit salah satu  bagian kampuh  yang akan 

dipasangkan pada lengan,  kampuh tersebut dilipat kebagian dalam 

lalu dijahit, lebar jahitan sekitar ¾ cm . 
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b. Menjahit  sekeliling manset, kecuali bagian yang akan dipasangkan 

pada lengan , lalu dipres . 

3.Menjahit kerah kemeja bagian kerah dan board/kaki kerah  

1) Kerah  terdiri dari 2 lembar kain, salah satu lembar tersebut 

dilekatkan kain keras M 32, dengan jarak dari sekeliling tepi  

selebar sepatu mesin high speed  ( sekitar ¾ cm), kemudian lipat ke 

bagian dalam kampuh bawah lalu dijahit . 

2) Menjahit bagian tepi kiri  kanan dan atas kerah, pada  waktu 

menjahit bagian sudut atas diberi benang, agar memudahkan pada 

waktu membalik kerah . 

3) Kerah yang sudah dibalik , pada bagian tepinya dijahit dengan jarak 

satu sepatu mesin high speed (¾ cm ) , lalu di pres/setrika. 

4) Menggabungkan bagian kerah dan board yang telah di jahit tadi, 

diberi gunting dalam lalu dibalik ke bagian luar . 

5) Menjahit bagian atas board yang telah digabungkan tadi, lalu 

dipres. 

c. Lembar Kunci jawaban Kegiatan Belajar III 

1. Alat yang dibutuhkan pada proses Repairing yaitu : Gunting , jarum 

sikat dan alat untuk membersihkan minyak/kotoran. 

2. Urutan pada proses finishing : 

a. Lubang kancing (button hole) 

b. Pemasangan kancing (Buttoning) 

c. Pembersihan benang (Triming) 

d. Inspection 

e. Repairing 

f. Pressing and ironing 

g. Size sorting 

h. Inserting polibag 

i. Assorting Sz/Carton  

j. Packing. 
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d. Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 

1. Peralatan  proses cutting : Mesin obras  batacking, mesin obras kaos, 

mesin karet ,mesin obras laling serta gunting. 

2. Langkah menjahit kemeja : 

a. Membuat kerah  

b. Menjahit bagian spilt/lipatan depan 

c. Memasang saku 

d. Memasang bagian bahu. 

e. Menjahit lengan 

f. Menjahit manset (apabila menggunakan manset). 

g. Memasang label. 

h. Memasang kerah pada baju. 
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