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KATA PENGANTAR 

 

 Modul  dengan judul teknik pengemasan dan pelabelan  ini, merupakan  

suatu upaya  pengadaan bahan ajar untuk mata diklat “Pelabelan dan Pengemasan 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Tata Busana, yang diberikan pada 

semseter II. Sajian materi yang ada pada modul ini, masih merupakan rambu-

rambu dan panduan untuk mendukung mata diklat tersebut, dan masih disarankan 

untuk mencari referensi lain yang mendukung. 

 Penulis menyadari, kemungkinan masih terdapatnya kekurangan baik 

dalam penyajian, tata bahasa, atau materinya. Untuk itu kritik dan saran  dalam 

rangka perbaikan kualitas modul ini, sangat diharapkan.  Namun demikian penulis 

berharap tulisan ini dapat memberikan masukan dan bermanfaat khususnya untuk 

mata diklat pengemasan dan pelabelan.  

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua fihak yang telah membantu terselesaikannya modul ini, terutama kepada 

Bagian Proyek Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memberikan kesempatan 

dan pendanaannya.  

 Harapan penulis, semoga modul ini dapat berarti dan bermanfaat bagi 

semua fihak yang berkenan mempelajarinya. 

 

 

         

        Penulis, 
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DISKRIPSI JUDUL 

 

 

Modul  ini berisi tentang: persia pan pelabelan dan pengemasan yang meliputi 

pengertian, fungsi,  alat, serta bahan yang diperlukan dalam pelabelan dan 

pengemasan;  teknik pengemasan,  serta teknik pelabelan.  
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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 Teknik komunikasi 

 BUS –414B Prinsip pelayanan prima 
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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 saudara pelajari setelah mempelajari modul Piranti 

Menjahit dan K3 Bidang busana dan modul tentang Tanda-tanda Jahit dan 

Penyeterikaan 
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PERISTILAHAN/GLOSSARY 

 
 
Label:  
Adalah keterangan tentang produk berupa  tanda-tanda, gambar,  atau tulisan yang 
menunjukkan identitas suatu  produk. Label dapat pula berarti nama dagang, atau  
merk produk. 
 
Kemasan: 
Adalah bungkus atau wadah yang berfungsi sebagai pelindung barang 
dagangan/produk. 
 
Paper Tag: 
Adalah label yang terbuat dari kertas yang dipasang dengan cara ditempel. 
 
Hang Tag: 
Adalah label yang dipasang dengan cara digantung. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

1. Pelajarilah modul Teknik Pengemasan dan Pelabelan ini secara cermat, fahami 

setiap sajian konsep dan langkah kerja yang disajikan   dalam  setiap kegiatan. 

2. Jika ada informasi atau langkah kerja yang kurang jelas atau anda mengalami 

kesulitan dalam pembahasannya segera tanyakan dan konsultasikan dengan 

guru anda. 

3. Pelajarilah referensi lain yang berkaitan dengan isi modul ini, untuk 

memantapkan keterampilan dan menambah wawasan anda.  

4. Untuk membantu anda di dalam  memahami isi sajian yang terdapat dalam 

setiap kegiatan belajar, anda diminta mengerjakan semua pertanyaan-

pertanyaan  yang diberikan dalam  setiap kegiatan, dan diskusikan dengan 

teman anda untuk memperoleh jawaban yang tepat. 

5. Persiapkan alat dan bahan yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan praktek 

6. Kerjakan soal evaluasi tanpa melihat uraian pada modul, setelah selesai 

dikerjakan, cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban untuk mengetahui 

kebenarannya.  

7.   Anda baru dapat meneruskan pembelajaran ini setelah kegiatan belajar  

sebelumnya dapat difahami, dan semua tugas serta latihan sudah selesai 

dikerjakan. 

8.   Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang direncanakan memerlukan 

waktu 80 jam dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kegiatan Belajar I Persiapan Pengepakan dan pelabelan 15 jam 

b. Kegiatan Belajar II Teknik Pengemasan 35 jam 

c. Kegiatan Belajar III Teknik Pelabelan 30 jam 
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TUJUAN 

 
 

A.  Tujuan Akhir: 

Setelah  diklat selesai diharapkan peserta diklat memiliki kemampuan 

melaksanakan pekerjaan pelabelan dan pengemasan pada pakaian 

 

B. Tujuan Antara: 

1. Setelah selesai mempelajari kegiatan belajar I peserta diklat dapat 

mempersiapkan pekerjaan pelabelan dan pengemasan. 

2. Setelah selesai mempelajari kegiatan belajar II, diharapkan peserta diklat 

dapat melakukan pengemasan dan pengepakan produk busana. 

3. Setelah selesai mempelajari kegiatan belajar III, diharapkan peserta diklat 

dapat melaksanakan pelabelan pada busana. 
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KEGIATAN BELAJAR I 

PERSIAPAN  PELABELAN DAN PENGEMASAN 

 

A. Lembar Informasi 

Untuk dapat melakukan persiapan untuk  pelabelan dan pengemasan, dengan 

mempelajari terlebih dahulu tentang: pengertian label dan kemasan tujuan 

pelabelan dan pengemasan, jenis dan manfaat label dan kemasan pada industri 

busana, syarat-syarat label dan kemasan, bahan untuk label dan kemasan, serta 

alat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pelabelan dan pengemasan 

 

1. Pengertian Label Dan Kemasan 

Label adalah tanda-tanda berupa gambar atau tulisan yang menunjukkan 

identitas suatu produk. Label dapat pula berarti nama dagang, atau  merk produk. 

Label memuat keterangan-keterangan tentang produk yang ingin disampaikan 

produsen terhadap konsumen. 

Label busana dapat berupa cetakan yang digantung atau ditempel terbuat 

dari kertas atau plastik, label yang dibordir langsung pada bagian tertentu seperti 

pada bagian lengan dan saku, dan label yang dibuat dengan cara disablon/printing 

langsung pada bahan produk seperti yang biasa diletakkan pada bagian punggung 

bagian buruk atau bahkan dicetak langsung pada bagian luar dan dijadikan 

sebagai aksesoris, atau yang peletakkannya dengan cara dipasang. Selain berupa 

barang cetakan atau bordiran, label juga seringkali dimuat pada aksesoris atau 

pada pelengkap yang dipasang pada busana seperti halnya pada kancing, kancing 

hak, pada bagian ujung atau pegangan ritsluiting, pada karet, atau pada tali. 

Bahkan yang terakhir seringkali ditujukan produsen untuk menyatakan atau untuk 

dijadikan bukti bahwa produk memang asli (original). Letak atau posisi label 

disesuaikan dengan sample product yang dikehendaki pemesan. 

Contoh-contoh letak atau posisi label dapat dilihat pada gambar 1.1 sampai 

dengan gambar 1.5. 
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Gambar 1.3. Contoh Letak Label Pada Bagian Saku 

 

 

Gambar 1.2. Label Pada Kerah dan lapisan punggung 

 

 

Gambar 1.1. Label Pada Sisi dan Label Pada Tengah Muka 
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Kemasan merupakan striker dalam memperoleh pangsa pasar. Daya tarik 

kemasan merupakan inti dalam merebut perhatian konsumen, yang akan 

mempengaruhi tindakan konsumen baik secara sadar maupun tidak. Daya tarik 

produk tidak dapat dipisahkan dari kemasannya. Bahkan kemasan dapat dijadikan 

sebagai sarana promosi untuk merebut daya saing produk lain terhadap konsumen. 

 

2. Fungsi Kemasan 

 Sejak jaman dulu, kemasan sudah dikenal. Pada waktu itu kemasan 

digunakan untuk melindungi barang terhadap cuaca atau proses alam lainnya yang 

dianggap merusak barang. Kemasan juga digunakan sebagai wadah agar barang 

mudah dibawa kemana saja selama dalam perjala nan. 

 Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan semakin 

kompleks, dimana persaingan dalam dunia usaha semakin tajam dan kalangan 

produsen saling berlomba merebut perhatian calon konsumen, kini konsep 

fungsional pengemasan telah menjadi bagian penting yang harus mencakup 

seluruh proses pemasaran dari produk sehingga akhirnya sampai pada konsumen. 

 

Gambar 1.4 Letak Label Pada Bagian 
punggung (Sablon) 

Gambar 1.5  Label Pada Kancing/ 
Pelengkap. 
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 Merencanakan label dan  kemasan harus didasarkan pada: karakteristik 

produk, proses produksi, harga produk, jalur distribusi, produk pesaing, sasaran 

pasar, promosi, dan kecenderungan atau trend mode. Disamping itu harus 

diperhatikan  daya tarik kemasan dari segi praktisnya bahwa:  

a. Kemasan yang menjamin dapat melindungi produk 

b. Kemasan yang mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan 

c. Kemasan dengan porsi yang sesuai untuk produk 

d. Kemasan dapat digunakan kembali/daur ulang 

e. Kemasan yang mudah dibawa, dijinjing, atau dipegang 

f. Dan lain-lain berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan sifat produk itu 

sendiri. 

 

3. Alat Pengemasan 

Pengemasan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses finishing 

produk sebelum produk didistribusikan dan dipasarkan. Pengemasan harus 

dilakukan dengan baik dan benar karena kemasan akan berpengaruh terhadap 

tampilan suatu produk. Dalam pelaksanaannya pengemasan dan pengepakan harus 

disesuaikan dengan jenis produk (bahan, model, dan sebagainya) yang akan 

dikemas dan jenis kemasan yang akan dipergunakan baik ditinjau dari segi jenis 

bahan kemasan, bentuk kemasan,  maupun ukuran kemasan yang digunakan.  

 Pengepakan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses 

pengemasan produk selesai. Pengepakan terdiri dari dua tahap yaitu pengepakan 

produk atas satuan produk yakni kemasan yang dilakukan pada setiap produk,  

dan pengepakan akhir yang terdiri dari beberapa  kemasan  atau dalam satuan 

tertentu seperti dozin (lusin), atau kodi menjadi satu dalam satu tempat (kardos).   

Alat-alat yang dipergunakan untuk proses pengepakan dan pengemasan: 

a. Seterika: dipergunakan pada proses melipat busana yang akan dikemas dan 

diberi label. Seterika yang dipergunakan adalah seterika uap dengan energi 

LPG atau listrik yang dilengkapi tabung yang diisi air untuk menghasilkan 

uap. Selain diperoleh hasil yang lebih rapih, penggunaan strika uap ini 

menjadikan waktu penyeterikaan lebih cepat. Contoh seterika uap yang 
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banyak dipergunakan pada industri busana kecil sampai menengah dapat 

dilihat pada gambar 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cetakan: yaitu lembaran yang dibuat untuk menentukan besar kecilnya 

lipatan, ukurannya disesuaikan dengan ukuran lipatan busana dan ukuran 

kemasan yang akan dipergunakan. Cetakan yang pada umumnya terbuat dari 

karton duplex ini digunakan pada saat melipat, diletakkan pada bagian 

punggung atau bagian belakang busana yang akan dilipat. Melipat dilakukan  

dengan bantuan seterika uap.  

c. Sealer: adalah alat untuk merekat/menutup kemasan atau untuk membuat 

kantong dari bahan plastik. Sealer pacik seringkali sudah terdapat pada 

kemasan plastik, dilapisi dengan plastik atau bahan lain yang dapat dilepas 

ketika kemasan akan ditutup. 

d. Alat penunjang, yakni alat-alat penunjang dalam proses pengemasan dan 

pengepakan adalah seperti: gunting, pisau, alat untuk menyegel atau menutup 

kemasan besar, alat pemasang tali dan penguncinya, yang dipergunakan 

setelah kemasan kecil masuk dalam kemasan besar (pengepakan), agar produk 

 

Gambar 1.6   Seterika uap dengan Tabung 
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tidak mengalami gangguan baik dari alam seperti angin, hujan, panas, dan 

sebagainya, atau gangguan lain yang mungkin terjadi pada saat 

pendistribusian produk (benturan, himpitan, dan sebagainya).   

  

Sedangkan alat-alat yang dipergunakan dalam proses Labelling atau pemasangan 

label diperlukan alat-alat sebagai berikut: 

a. Pemasang label ( erotag tape dan stringping gun)  

b. Aspitok 

c. Stapler 

d. Gunting 

e. Jarum 

 

4. Bahan Kemasan dan Label 

 Selain jenis dan karakteristik produk yang akan dikemas,  harus 

diperhatikan pula bahan yang dipergunakan untuk label dan kemasan yang akan 

dipergunakan. Bahan kemasan seharusnya disesuaikan dengan sifat produk yang 

meliputi: jenis bahan/tekstil, model, dan aksesoris. Pemilihan bahan kemasan 

yang tepat akan menghindarkan kerusakan terhadap produk.  

 Bahan kemasan tidak boleh menimbulkan reaksi kimiawi terhadap produk 

yang pada akhirnya dapat merusak kualitas produk. Bahan kemasan yang dipilih 

harus aman, jangan sampai menimbulkan bahaya (keracunan atau kecelakaan lain) 

terhadap produk, aman bagi orang yang terlibat dalam proses produksi (tenaga 

kerja), serta bagi konsumen.  

Kemasan dan label dapat terbuat dari bahan:  

a. plastik 

b. karton 

c. kertas 

d. kain 

e. stereo foam 

f. bahan lainnya seperti cat/bahan sablon.  
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B. Lembar Latihan  

 

Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan label ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Jelaskan apa yang dimaksud kemasan busana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Jelaskan syarat label dan syarat  kemasan busana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tugas Observasi  

1. Bentuk kelompok antara 3 –  4 orang 

2. Lakukanlah observasi pada industri busana konveksi identifikasi bahan dan 

alat  yang dipergunakan untuk label dan kemasan serta bagaimana teknik 

pelabelan dan pengemasan!  

3. Buatlah laporan hasil observasi, serahkan pada guru anda untuk mendapat 

penilaian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum anda melanjutkan pada kegiatan belajar II tentang teknik 
Pengemasan, pelajari lagi dengan seksama hasil observasi yang telah anda 
lakukan tentang teknik pelabelan dan pengemasan! 
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KEGIATAN BELAJAR II 

PENGEMASAN 

 

 

A. Lembar Informasi 

 Langkah awal dalam proses pengemasan adalah mengidentifikasi produk 

yang akan dikemas dan jenis kemasan yang akan dipergunakan. Hal ini 

dimaksudkan agar kemasan dapat disesuaikan dengan produk, sehingga kemasan 

tidak merusak produk. 

Identifikasi produk dilakukan berdasarkan: ukuran, model, warna, jenis 

bahan, kualitas produk, harga jual, teknik pendistribusian, dan sebagainya. 

Sedangkan identifikasi kemasan dilakukan untuk menyesuaikan ukuran lipatan 

produk dengan ukuran kemasan dan bahan kemasan. 

Produk sesuai dengan jenisnya dikemas dengan cara dilipat, atau 

digantung dan kemudian dimasukkan dalam kemasan. Gantungan dan lipatan 

produk disesuaikan dengan ukurannya dan ukuran kemasan yang akan digunakan 

sebagai pembungkusnya. Oleh karena itu dalam proses melipat dibuat pola atau 

cetakan yang sesuai dengan ukuran kemasan agar produk dapat ditata dengan 

rapih dan sesuai kemasannya.  

Kemasan produk busana baik bahan maupun ukurannya disesuaikan 

dengan jenis bahan, model, serta menunjukkan spesifikasi atau ke khasan 

produsennya.  

Proses pengemasan dimulai pada saat penyeterikaan atau proses  pressing. 

Pada proses ini produk yang akan dikemas dengan cara digantung, diseterika 

secara menyeluruh dengan rata, licin, dan tidak membuat lipatan karena produk 

setelah diseterika langsung digantung.  
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1. Pengemasan Dengan Cara Digantung 

Pada perusahaan atau industri busana besar, dan untuk jenis produk 

tertentu, penyeterikaan atau pressing untuk busana yang akan dikemas dilakukan 

dengan cara digantung dan tidak dilipat. Pressing atau penyetrikaan dilakukan 

dengan menggunakan alat yang menyerupai lemari pakaian (gambar 2.1), produk 

dimasukkan pada alat pressing tersebut kemudian tinggal mengatuir tombol dan 

dalam waktu tertentu produkl sudah licin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian produk digantung pada hanger, dipasang hang tag dan paper 

tag, atau atribut lainnya, kemudian dimasukkan dalam kemasan. Contoh hasil 

pengemasan produk dengan cara digantung dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Setelah produk dikemas kemudian dipak atau dikemas dalam wadah 

berupa peti atau kotak terbuat dari kayu yang ukurannya disesuaikan dengan 

ukuran gantungan, atau dimasukkan langsung ke dalam kontainer. 

Langkah kerja pengemasan produk yang harus digantung adalah: 

a. Siapkan kemasan yang ukurannya telah disesuaikan dengan ukuran produk 

Gambar 2.1. 
Alat Pressing Tanpa Lipatan/Gantung 
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b. masukkan produk pada alat pressing 

c. nyalakan tombol dan atur suhu sesuai petunjuk dan jenis bahan 

d. keluarkan produk dari alat pressing 

e. gantung dengan hanger yang sesuai ukurannya 

f. masukkan gantungan produk pada plastik kemasan 

g. gantung pada tempat (hanger) untuk dilanjutkan dengan pemasangan label 

h. masukkan dalam tempat kemasan (kotak besar atau kontainer) dalam posisi 

tetap tergantung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pengemasan Dengan Cara Dilipat 

Produk yang dikemas dengan cara dilipat dilakukan pelipatan sesuai 

dengan ukuran kemasan.  

 

Gambar 2.2. 
Hasil Pengemasan Pakaian Dengan Cara Digantung 
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a. Bahan Penunjang 

Untuk mendapatkan hasil lipatan yang sama atau sesuai dengan ukuran 

dan jenis kemasan, digunakan bahan penunjang  yang terbuat dari karton atau 

mika, sehingga hasil pengemasan atau lipatan produk rapih, seperti halnya dalam 

proses melipat  menggunakan cetakan yang terbuat dari karton. Adapun bahan 

penunjang dalam proses pengepakan adalah:  

• penahan kerah bagian dalam, terbuat dari karton 

• cetakan ukuran lipatan  terbuat dari karton (gambar 2.3.) 

• penahan lipatan atau crocodile dalam berbagai jenis dan ukuran  (gambar 2.4.) 

• penahan  lipatan pakaian terbuat dari karton (gambar 2.5.) 

• penahan kancing dan krah bagian tengah muka, terbuat dari karton atau mika 

(gambar 2.6.) 

• penahan krah bagian luar terbuat dari karton atau mika yang panjangnya dapat 

disesuaikan dengan ukuran lingkar leher produk (gambar 2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
Contoh Bentuk Cetakan 

Untuk Pressing 

Cetakan 
dari karton 

Gambar 2.4. 
BentukCrocodille  
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b. Cara Melipat Pakaian Dalam Pengepakan  

1) Strika bagian kerah, lengan, dan bagian muka busana. 

2) Strika bagian belakang kemudian letakkan karton cetakan ukuran lipatan 

pada bagian punggung.  Lipat pakaian sesuai dengan cetakan, dan pada 

saat melipat bagian lengan, gunakan crocodille sebagai penjepit agar letak 

lipatan lengan tidak berubah (gambar 2.7. a. dan 2.7.b.)  

 

Gambar 2.6 
Bentuk  Penahan kancing 

Ganmbar 2.5. 
Bentuk Karton Penahan Lipatan 

Gambar: 2.7 
Bentuk  Penahan leher 
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3) Lepas cetakan dan pasang karton penahan dengan cara menarik karton 

cetakan perlahan-lahan dan bersaman dengan itu masukkan perlahan-lahan 

karton penahan. Setelah karton cetakan terangkat, jepit lipatan bagian 

belakang dengan crocodille (gambar 3.8.) 

4) Pada bagian muka jepitkan crocodille untuk menjepit bagian   lipatan   

ujung   lengan lihat gambar gambar 3.9.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.7. 
Cara Meletakkan Cetakan Lipatan dan Melipat 

a b 

Gambar 2.8.  
Cara Memasang Karton Penahan 

Gambar 2.9. 
Memasang Crocodille  Pada  Bagian Manset 
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5) Kemudian pasang penahan krah, penahan kancing untuk model-model 

tertentu yang memerlukan penahan pada bagian krah dan kancing tengah 

muka atas. 

6) Pilah dan kelompokkan produk yang telah dilipat  dan tumpukkan sesuai 

dengan ukuran dan model (gambar 3.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) pasang hang tag dan 

paper tag, serta atribut 

lain yang ingin ditempel 

pada produk, kemudian 

masukkan dalam 

kemasan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan 

(plastik, kotak, atau 

kemasan lainnya) lihat 

gambar 3.11. Contoh 

hasil kemasan produk 

busana    yang     dilipat  

dapat dilihat pada gambar 3.12.  

Gambar 3.10. 
Penglompokkan Produk Sesuai Ukuran 

Gambar 3.11.  
Memasukkan Produk Dalam Kemasan 
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3. Pengepakan 

Setelah produk dikemas, kemudian dipilah-pilah dan dikelompokan sesuai 

dengan ukuran, warna, dan jenis kemasannya. Setelah dikelompokkan, kemudian 

disusun dalam ukuran yang sama untuk satuan tertentu (lusin atau kodi) dengan 

memperhatikan seri warna. Sebagai contoh: produksi kemeja dibuat untuk ukuran 

S,M,L  dari bahan katun dengan warna merah, biru, kuning, dan hijau. Maka 

kemasan disusun secara seri untuk satu kodi (20 buah) terdiri dari: warna merah, 

biru, kuning, dan hijau masing-masing 5 buah dalam ukuran yang sama (S saja, M 

saja, dan sebagainya).  

Setelah produk disusun dan dikelompokan secara seri, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun kemasan dengan rapih dalam satu wadah yakni dos 

karton tebal yang ukurannya telah disesuaikan dengan ukuran kemasan produk. 

Kemasan harus ditata rapih agar tidak terlipat atau terjepit  yang dapat menjadikan 

produk tampak kusut. Untuk menyusun produk kemasan dimasukan dalam dos, 

kemudian kardus ditutup rapat (di lak).  

 Setelah produk disusun dalam kemasan satuan tertentu, maka selanjutnya 

adalah menyusun kardos-kardos tersebut dalam kotak atau kardus yang lebih 

Gambar 3.12.  
Contoh Hasil Kemasan Lipat 
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besar lagi,  untuk memudahkan dalam penyimpanan atau pendistribusian dan 

kepentingan pemasaran.  

 

B. Langkah Kerja 

1. Alat: 

1. Seterika Uap 

2. Karton cetakan 

3. Gunting 

4. Gantungan pakaian/hanger 

5. Alat tulis 

2. Bahan: 

1. Produk busana yang akan dikemas 

2. Berbagai jenis kemasan (gantung, kotak, plastik kantong) 

3. Kertas/karton 

4. Crocodile 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja: 

a. Gunakan pakaian kerja lengkap dengan masker 

b. Ikat rambut jangan sampai menutupi bagian muka 

c. Jagalah sikap tubuh pada saat duduk maupun berdiri 

d. Hati-hati terkena panas, uap panas, atau arus singkat pada saat melakukan 

pekerjaan menyeterika 

e. Hati-hati pada saat melakukan pekerjaan pengelompokkan kemasan dan 

pengepakan tertimpa kardus. 

 

4. Langkah Kerja 

a. Melipat produk 

b. Lipat produk dengan menggunakan penopang kerapihan untuk 

memperindah bentuk sesuai produk yang akan dilipat 

c. Pilah-pilah dan kelompokkan produk sesuai dengan ukuran dan Warna 

sesuai keinginan pemesan secara seri 
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d. Susun produk masing-masing satu seri 

e. Masukkan tiap satu seri dalam kemasan dos atau sesuai pesanan, kerjakan 

secara rapi, kemudian tutup masing-masing kemasan dengan isolasi 

besar/lak ban 

f. Masukkan kemasan-kemasan tersebut dalam suatu tempat yang lebih besar 

untuk memudahkan dalam pendistribusiannya 

g. Masukkan ke dalam gudang, produk siap untuk  didistribusikan 

h.  Kegiatan belajar ini hendaknya diikuti dengan praktek kerja pada industri 

busana terkait, agar dapat memperoleh keterampilan teknik pengemasan 

yang lebih memuaskan. 

 

C.  Lembar Latihan  

Jawablah pertanyaan pada lembar yang telah disediakan  dan kerjakanlah tugas 

berikut di bawah ini! 

1.  Berdasarkan apa sajakah identifikasi produk kemasan harus dilakukan 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Berdasarkan apakah biasanya suatu produk busana dipilah-pilah atau 

dikelompokkan untuk dikemas 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

     

3.  Praktekanlah cara mengemas  kemeja dimulai dari proses seterika sampai         

dimasukkan dalam kemasan plastik  

 

 

 

 

Puaskah anda dengan jawaban-jawaban anda, sudah trampilkah anda 
bagaimana anda melakukan pengemasan sesuai dengan langkah dan prosedur 
yang benar?. Jika belum pelajarilah kembali modul ini dan carilah referensi 
lain untuk menunjang wawadan dan keterampilan anda dalam pengemasan. 
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KEGIATAN BELAJAR III 

TEKNIK PELABELAN 

 

A. Lembar Informasi 

Pada kegiatan belajar I anda telah melaksanakan observasi pada usaha 

busana konveksi untuk mengamati tentang bahan dan alat pelabelan dan 

pengemasan, serta melihat bagaimana proses dan langkah kerja pelabelan dan 

pengemasan. Pada kegiatan belajar II anda telah pula melakukan praktik 

pengemasan pakaian, baik di laboratorium maupun pada industri tempat anda 

praktik kerja/magang.  Pada kegiatan belajar III ini anda akan melakukan kegiatan 

pelabelan. Namun sebelum anda melaksanakan langkah kerja, anda perlu 

mengetahui jenis-jenis label busana. 

1. Jenis dan Letak Label 

Label produk busana secara garis besar terdiri dari label yang terpasang 

atau menempel secara permanen pada produk dan tidak dapat dilepas,  dan label 

yang dapat dilepas (digantung atau ditempel). 

 Label yang menempel permanen pada produk tidak dapat dipisahkan dari 

model yang diproduksi, yang dapat berupa logo yang ditempelkan dengan cara 

dijahit atau dengan dipasang seperti kancing atau pin, dibordir, atau disablon. 

Contoh label yang dipasang langsung pada saat proses produksi pada bagian 

tertentu busana telah diuraikan dan anda cermati pada kegiatan belajar I.  

Selain label yang menempel permanen pada busana, ada pula label yang 

dipasang  setelah proses produksi dan proses pressing berakhir, yakni label yang 

terbuat dari kertas, plastik, atau bahan cetakan lainnya yang diletakkan dengan 

cara digantung atau ditempel pada bagian tertentu yang lazim disebut dengan 

hang tag atau paper tag, contoh dapat dilihat pada gambar 2.1. dan gambar 2.2. 

Teknik memasang label dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pada dan 

bersamaan dalam proses produksi dan pemasangan label setelah selesai proses 

produksi pada saat produk siap sikemas. Pemasangan label yang dilakukan pada 
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proses produksi adalah pemasangan label pada bagian tertentu busana. Sedangkan 

label yang dipasang setelah produk melewati proses pengepresan dan 

dilaksanakan bersamaan atau sebelum proses pengemasan adalah label yang 

dipasang secara digantung (hang tag),  maupun label yang dipasang dengan cara 

ditempel ditempel (paper tag).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hang tag adalah label busana yang pada 

umumnya terbuat dari label kertas atau 

barang cetakan lainnnya, dilubangi 

dengan aspitok (gambar 2.3.)dan 

kemudian dipasang tergantung yang 

pada umumnya dipasang/diletakkan 

pada label yang menempel pada bagian 

kerah, saku, atau digantung pada bagian 

lubang kancing. Menggantung label 

menggunakan tali, benang atau 

stringping (gambar 3.4.). 

 

 

 

Gambar 3.2   
Label Yang Ditempel 

Gambar 3.1.  
Label Yang Digantung 

Gambar 3.3.  
Aspitok 

Gambar 3.4. 
String Ping 
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Stringping dipasang dengan bantuan alat yang disebut stringping gun, alat yang 

menyerupai pistol  seperti dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

 

 

   

 

 

 .  

   

    

 

 

 

 Paper tag adalah label yang terbuat dari kertas atau plastik berupa stiker 

atau tape yang dapat ditempel dengan cara mengelupas bagian dalamnya sehingga 

menempel baik langsung pada busana (untuk menunjukkan ukuran) atau pada 

kemasan. Paper tag harus mudah untuk dilepas dan tidak menimbulkan noda pada 

produk, serta harus mudah untuk dibersihkan. Pemasangan paper tag dilakukan 

dengan menggunakan alat yang disebut dengan erotag tape (gambar 3.6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.  
String Ping Gun 

Gambar 3.6.  
Erotag Tape 
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Untuk melatih keterampilan dalam memasang label pada busana,  anda 

harus melaksanakan praktek kerja pada industri busana konveksi atau garmen. 

 

B. Lembar Kerja 

1.  Alat: 

a. Pemasang label (erotag tape dan stringping gun) 

b. Aspitok 

c. Stapler 

d. Gunting 

e. Jarum tangan 

 

2.  Bahan 

a. Kertas label 

b. String ping , benang, atau tali 

c. Isolasi 

d. Lem 

 

3.  Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

a. Gunakan Pakaian kerja lengkap dengan masker untuk menghindari debu 

dari tiras kain serta  sisa-sisa benang. 

b. Jaga sikap tubuh untuk selalu tegak pada saat berdiri maupun pada saat 

duduk 

c. Hati-hati pada saat menggunakan jarum dan gunting. 

 

4.  Langkah Kerja 

a.  Teknik memasang hang tag 

1).  Masukan stringping pada alat pemasang label (Stringping gun) 

2). Masukkan label kertas yang telah dilubangi pada bagian atasnya dengan 

aspitok  

3). Tembakkan pada tempat yang telah ditentukan sebagai tempat 

digantungkannya label (krah, saku, label yang dipasang pada bagian dalam 
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krah, atau pada lubang kancing) maka stringping akan melingkar dan 

menutup secara otomatis. 

4). Selain menggunakan gun, ada juga pemasangan label yang dilakukan 

dengan cara memasukkan benang atau tali sebagai pengganti stringping 

pada lubang label kertas, kemudian masukkan pada lubang kancing dan 

ikat. 

 

b.  Teknik memasang paper tag 

1). Kertas label sudah dalam bentuk stiker yang menggulung seperti gulungan 

isolasi. 

2). Masukkan gulungan stiker label pada erotag tape, kemudian tekan 

pemicunya dan letakkan pada tempat yang telah ditentukan.  

3). Untuk label yang menunjukkan ukuran, tempelkan pada bagian badan atau 

bagian paha untuk celana 

4). Pasang label atau keterangan lain yang berfungsi untuk menunjukkan 

kode-kode tertentu (kode produksi, harga, dan kode lainnya) pada label 

yang telah digantung (hang tag). 

 

 

C. Lembar Latihan 

Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawaban yang telah tersedia 

1. Menurut saudara, ada berapakah teknik pelabelan? Sebut dan jelaskan 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Jelaskan apa  perbedaan hang tag dan paper tag  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Jelaskan teknik memasang paper tag 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Tugas: 

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang 

2. Carilah industri busana yang dapat dijadikan tempat praktik kerja, mintalah 

bimbingan guru. 

3. Lakukan praktik kerja untuk pekerjaan pelabelan 

4. Buatlah laporan praktik kerja anda pada akhir kegiatan dan serahkan kepada 

guru anda. 
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LEMBAR EVALUASI 

 

A. Evaluasi Kognitif 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan syarat sebuah label dan kemasan busana? 

2. Jelaskan bahan-bahan kemasan produk busana! 

3. Sebulkan alat-alat yang diperlukan dalam proses pengemasan dan pelabelan? 

4. Bagaimana langkah kerja pengemasan produk busana yang digantung? 

5.  Apa yang dimaksud dengan paper tag dan hang tag? 

 

B. Evaluasi Kinerja 

1. Buatlah  bahan-bahan pembantu dari karton duplex untuk keperluan proses 

pengemasan kemeja pria! 

2. Pasanglah hangtag dan paper tag pada kemeja yang telah anda lipat! 

3. Kemas kemeja yang telah diberi label pada kemasan yang tersedia! 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

A.  Lembar Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar I 

1. Pengertian label dan kemasan. 

Label adalah tanda-tanda berupa gambar atau tulisan yang menunjukkan 

identitas suatu produk. Label dapat pula berarti nama dagang, atau  merk 

produk. 

Kemasan: bungkus pelindung barang dagangan yang merupakan striker dalam 

memperoleh pangsa pasar. Daya tarik 

2. Syarat label dan kemasan 

Label hendaknya memuat keterangan-keterangan tentang produk yang ingin 

disampaikan produsen terhadap konsumen. 

Kemasan harus memenuhi segi praktis, yaitu: dapat melindungi produk, 

mudah  dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan, ukurannya sesuai untuk 

produk,  dapat digunakan kembali/daur ulang,  mudah dibawa, dijinjing, atau 

dipegang. 

Bahan label dan kemasan seharusnya disesuaikan dengan sifat produk yang 

meliputi: jenis bahan/tekstil, model, dan aksesoris; tidak boleh menimbulkan 

reaksi kimiawi terhadap produk yang pada akhirnya dapat merusak kualitas 

produk; bahanyang dipilih harus aman, jangan sampai menimbulkan bahaya 

(keracunan atau kecelakaan lain) terhadap produk, aman bagi orang yang 

terlibat dalam proses produksi (tenagakerja), serta bagi konsumen. 

B. Kunci Lembar Jawaban Latihan Kegiatan Belajar  II 

1. Identifikasi produk dilakukan diantaranya berdasarkan: ukuran, model, warna, 

jenis bahan, kualitas produk, harga jual, teknik pendistribusian. 

2. Produk dipilah-pilah dan dikelompokan berdasarkan ukuran, warna, dan  jenis 

kemasannya. 
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C. Kunci Lembar Jawaban Kegiatan Belajar III 

1.  Label produk busana secara garis besar terdiri dari 2 jenis, yaitu: 

a. label yang terpasang atau menempel secara permanen pada produk 

dantidak dapat dilepas  

b. label yang dapat dilepas (digantung atau ditempel). 

2.  Paper Tag:  adalah label yang dipasang dengan cara ditempel.  

     Hang Tag: adalah label yang dipasang dengan cara digantung. 

3. Teknik memasang  paper tag: 
a. Lepas kertas bagian dalam stiker label kemudian temple pada bagian leher 

Busana 

b. Untuk label yang menunjukkan ukuran, tempelkan pada bagian badan atau 

bagian pipa untuk celana  

c. Label yang menunjukkan kode-kode tertentu (kode produksi, harga, dan 

kode lainnya) tempelkan dengan menggunakan alat pada hang tag. 

4. Langkah demo teknik memasang hang tag 

a. Melubangi label kertas dengan aspitok  

b. Memasukan stringping pada alat pemasang label 

c. Menembakkan pada label yang akan digantung dan dipasang pada bagian 

label lain (krah, saku, atau pada lubang kancing)  

 

D. Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 

Kognitif: 

1.  Syarat label dan kemasan busana? 

a. Kemasan yang menjamin dapat melindungi produk 

b. Kemasan yang mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan 

c. Kemasan dengan porsi yang sesuai untuk produk 

d. Kemasan dapat digunakan kembali/daur ulang 

e. Kemasan yang mudah dibawa, dijinjing, atau dipegang 

f. Dan lain-lain berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan sifat produk itu 

sendiri. 
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2.  Bahan-bahan kemasan: 

a. plastik 

b. karton 

c. kertas 

d. kain 

e. stereo foam 

f. bahan lainnya seperti cat/bahan sablon.  

3. Alat-alat yang diperlukan dalam proses pengemasan dan pelabelan? 

a. Seterika uap, cetakan, sealer, Alat penunjang: gunting, pisau, alat untuk 

menyegel atau menutup kemasan besar, alat pemasang tali dan 

penguncinya, yang dipergunakan setelah kemasan kecil masuk dalam 

kemasan besar (pengepakan). 

b. Pemasang label ( erotag tape dan stringping gun) , aspitok , Stapler, 

Gunting, Jarum 

4. Langkah kerja pengemasan produk busana yang digantung: 

a. Siapkan kemasan yang ukurannya telah disesuaikan dengan ukuran produk 

b. masukkan produk pada alat pressing 

c. nyalakan tombol dan atur suhu sesuai petunjuk dan jenis bahan 

d. keluarkan produk dari alat pressing 

e. gantung dengan hanger yang sesuai ukurannya 

f. masukkan gantungan produk pada plastik kemasan 

g. gantung pada tempat (hanger) untuk dilanjutkan dengan pemasangan label 

h. dipak atau dikemas dalam wadah berupa peti atau kotak terbuat dari kayu 

yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran gantungan, atau dimasukkan 

langsung ke dalam kontainer. 

5. Apa yang dimaksud dengan paper tag dan hang tag? 

a. Paper Tag:  adalah label yang dipasang dengan cara ditempel. 

b. Hang Tag: adalah label yang dipasang dengan cara digantung. 
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Kinerja 
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Karton Penahan Leher 

  Penahan Kancing 
  Karton Cetakan 

  Penahan Lipatan 
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