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Di era globalisasi di mana persaingan industri dan investasi antar
negara semakin terbuka serta tanpa batas keputusan investor untuk
melakukan investasi pada suatu negara akhirnya bergantung ada
peringkat indeks daya saing berbagai negara. Sedangkan tingkat
produktivitas merupakan kumpulan dari tingkat kemakmuran dari
sebuah Negara.
Kota bogor memiliki kurang lebih 10 Pabrik garmen. Pabrik
garmen di dasarkan pada sistem persediaan make to order
berdasarkan pemesanan dari konsumen, selain itu perusahaan
menyediakan jenis penawaran berbagai macam trend mode yang
setiap periode waktu tertentu berubah. Tahap-tahap proses produksi
secara keseluruhan dalam industri garmen meliputi Pattem Maker,
Sample Room, Quality Control, Industrial Engineering, Cutting,
Sewing, dan Finishing.
Hasil tingkat produktivitas dari ke 5 perusahaan garmen di kota
Bogor dengan tingkat rata-rata sebesar 0,071 dapat di lihat tingkat
produktivitas pada PT. Winner sebesar 0,057. Hal ini menunjukan
bahwa tingkat produktivitas di bawah rata-rata. Sedangkan
produktivitas dari PT. Muara krakatau menunjukan produktivitas
yang sangat tinggi diantara ke 4 perusahaan yang lain yaitu di atas
rata-rata dengan tingkat produktivitas sebesar 0,089 dan untuk PT.
Citra Abadi dan PT. Pintu Mas Garmindo menunjukan tingkat
produktivitas di bawah rata-rata yaitu sebesar 0,066 dan 0,058.
Sedangkan untuk PT. Sahabat Unggul Indonesia menunjukan
tingkat produktivitas yang tinggi yaitu diatas rata-rata sebesar
0,086. Dari hasil tingkat produktivitas menyatakan PT. Muara
Krakatau dan PT. Sahabat Unggul Indonesia memiliki tingkat
produktivitas yang cukup baik.

LATAR BELAKANG MASALAH
1.1. Pendahuluan
Proses pabrikasi dan penyerahan jasa pelayanan selalu merupakan organisasi
yang rumit dari teknologi, orang dan praktik. Apabila dikembangkan dan
dioperasikan secara efektif, proses tersebut dapat memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan, apabila dilaksanakan dengan buruk dan salah kelola, dapat
menjadi sadel penyebab masalah inefisiensi dan kinerja yang sulit diatasi.
Kondisi industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia mempunyai sisi positif
dan negatif. Sisi positifnya adalah industri ini berperan besar dalam
perekonomian, baik dari sisi kontribusi dalam PDB dan ekspor maupun dalam
penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dari sisi negatif, industri ini menghadapi
banyak masalah mulai dari persaingan pemasaran baik di pasar domestik maupun
pasar internasional, peningkatan harga bahan baku sebagai akibat tidak langsung
dari naiknya harga minyak dunia, mesin-mesin produksi tekstil yang sebagian
besar sudah tua. Jika ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah, menurut para pelaku
industri tekstil dan pakaian jadi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
dianggap belum cukup mendukung perbaikan dan kemajuan industri ini.
Pada periode 1985-1992, perkembangan kinerja industri tekstil menunjukkan
kecende-rungan yang semakin membaik. Industri ini menyumbang sekitar 35
persen terhadap ekspor total manufaktur dan penciptaan lapangan kerja terbesar di
sektor manufaktur (Karseno & Adjie, 2001). Berdasarkan penelitian Karseno &
Adjie (2001), industri tekstil pada periode ini diuntungkan oleh beberapa
perangkat kebijakan. Pertama, sistem pengembalian tarif (duty drawback system)
menurunkan bias anti-ekspor karena eksportir domestik menghadapi harga input
yang sama dengan harga-harga pesaing dari negara lain. Kedua, sistem joint
venture menghasilkan keterampilan teknis, manajerial dan pemasaran yang
diperlukan untuk memproduksi tekstil yang dapat diekspor.
Kekuatan industri tekstil ke luar (pasar ekspor), pada periode yang sama,
ternyata kurang diimbangi oleh penguatan ke dalam negeri. Sistem pengembalian
tarif pada tingkat tertentu telah menyebabkan kurangnya daya saing industri
tekstil jadi di tingkat domestik (finishing fabrics). Selain itu, keterkaitan antara
industri tekstil jadi dan industri pakaian jadi juga lemah dan Indonesia
mengekspor sejumlah besar gray fabrics (tekstil setengah jadi) dengan nilai
tambah rendah dan mengimpor tekstil jadi dalam jumlah besar. Selain itu,
industri ini juga masih menghadapi biaya tinggi terkait dengan lisensi dan
prosedur ekspor dan impor.
Sebagai badan usaha, sebuah perusahaan memberikan kontribusi terhadap
perkemba-ngan kota melalui kontribusinya terhadap PAD (Pendapatan Asli
Daerah) berupa pajak, dan penyerapan tenaga kerja. Semakin besar suatu
perusahaan, akan semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian kota. Di
sisi lain, pertumbuhan sebuah badan usaha tergantung kepada kinerja dan
keefisienan operasinya. Sesuai dengan teori laba, semakin efisien suatu entiti
bisnis, semakin besar laba yang diperoleh.

Berdasarkan data jumlah realisasi volume ekspor nonmigas menurut jenis
komoditas di Kota Bogor Tahun 1996 ─ 2007, dari 23 item jenis komoditas
ekspor non-migas Kota Bogor, jenis komoditas meubel akar, batu taman, relief
table, tanaman hias merupakan komoditas non-migas yang volume ekspornya
relatif stabil selama 10 tahun terakhir. Mekipun sempat mengalami penurunan
yang tajam pada Tahun 1997─2002, volume ekspor sangat signifikan
peningkatannya dalam tiga tahun berikutnya. Disusul oleh komoditas pakaian jadi
(garment) yang dalam 9 tahun, volumenya terus meningkat dalam periode Tahun
1997 ─ 2005.
Dalam kurun waktu 1996 ─ 2005, nilai ekspor Kota Bogor terus
meningkat hingga Tahun 2001. Pada Tahun 2002 terjadi penurunan hingga 76
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian meningkat lagi secara
signifikan pada tahun berikutnya (2003) hingga 90,5 persen. Dua tahun
berikutnya, pada 2005, terjadi penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya
sebesar US$ 110.982.391 menjadi US$ 18.230.000 atau 83,6 persennya. Dari
data jumlah realisasi nilai ekspor nonmigas menurut jenis komoditas di Kota
Bogor Tahun 1996 ─ 2007, dalam 12 tahun, nilai ekspor tertinggi adalah
komoditas garmen sebesar US $ 445,419,562. Kemudian komoditas ban dengan
nilai sebesar US$ 127,390,685 lantas disusul oleh komoditas tekstil senilai US$
111,750,879.
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Gambar 1. Komposisi Nilai Ekspor Kota Bogor Berdasarkan Industrian
Sumber: Disperindagkop Kota Bogor, 2007

Dari data di atas dapat terlihat peran industri garment dalam perekonomian
kota Bogor. Industri ini menyerap sekitar sembilan sampai sepuluh ribu tenaga
kerja di kota Bogor. Namun demikian, belum ada suatu upaya untuk mengukur
rata-rata produktivitas industri ini, sehingga sulit memperkira-kan potensi
ekonomi industri untuk mengukur PAD.
Produktivitas yang beragam antar perusahaan yang berkecimpung dalam
industri garment memerlukan penelitian yang mendalam terkait aliran proses
produksi tiap perusahaan, sehingga rata-rata produktivitas industri dapat
diketahui.

1.2. Perumusan masalah
Di era globalisasi dimana persaingan industri dan investasi antar negara
semakin terbuka serta tanpa batas keputusan investor untuk melakukan investasi
pada suatu negara akhirnya bergantung ada peringkat indeks daya saing berbagai
negara.
Berdasarkan data dari tabel di bawah pada tahun 2007 Indonesia berada di
peringkat 54 untuk indeks perkembangan daya saing jauh dibawah sesama negara
ASEAN, yaitu Singapore (Ranking 7), Malaysia (Ranking 21) dan Thailand

(Ranking 28). Mengutip hasil riset daya saing global The World Economic Forum
telah diungkapkan bahwa peringkat daya saing Indonesia tahun ini merosot 4
tingkat dibandingkan tahun 2006 di peringkat 54 dari 131 negara. Menurut
www.gcr.weforum.org, daya saing merupakan sekumpulan intuisi, kebijakan,
dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas dari suatu negara.
Tabel 1
Global Competitiveness Index Ranking

Global Competitiveness Index Comparisons
2007
2006
2005
Country
Rank Score Rank Score Rank
United
1
5.67
6
5.61
1
States
Switzerland 2
5.62
1
5.81
4
Denmark
3
5.55
4
5.70
3
Sweden
4
5.54
3
5.74
7
Germany
5
5.51
8
5.58
6
Finland
6
5.49
2
5.76
2
Singapore
7
5.45
5
5.63
5
Japan
8
5.43
7
5.60
10
United
9
5.41
10
5.54
9
Kingdom
Netherlands 10
5.40
9
5.56
11
Korea, Rep. 11
5.40
24
5.13
19
Hong Kong 12
5.37
11
5.46
14
Canada
13
5.34
16
5.37
13
Taiwan,
14
5.25
13
5.41
8
China
Austria
15
5.23
17
5.32
15
Malaysia
21
5.10
26
5.11
25
Thailand
28
4.70
35
4.58
33
China
34
4.57
54
4.24
48
India
48
4.33
43
4.44
45
Indonesia
54
4.24
50
4.26
69
Vietnam
68
4.04
77
3.89
74
Philippine
71
3.99
71
4.00
73

Sumber data : www.gcr.weforum.org download November 07
Sedangkan tingkat produk-tivitas merupakan kumpulan dari tingkat
kemakmuran dari sebuah Negara. Menurut The Global Competitiveness Index
daya saing ditopang oleh 12 pilar yaitu : Institusi, Infrastruktur, Makro-ekonomi,
Pendidikan Dasar dan Kesehatan, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar
barang, effisiensi pasar tenaga kerja, kecanggihan pasar financial, kecepatan
teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi.Dengan memperbaiki
kedua belas pilar tersebut indeks daya saing sebuah negara akan membaik.
Kota bogor memiliki kurang lebih 5 Pabrik garmen skala manufaktur dan
expor yang tersebardibeberapa wilayah kota maupun kecamatan (disperindagkop).
Pabrik garmen di dasarkan pada sistem persediaan make to order, dimana
perusahaan tersebut membuat produk dalam bentuk pakaian berdasarkan
pemesanan dari konsumen, selain itu juga perusahaan menyediakan jenis
penawaran dalam berbagai macamtrend modeyang setiap periode waktu tertentu
menyesuaikan dari tingkat kebutuhan di pasaran. Dari data-data yang diperoleh
tingkat konsumsi penduduk di kota bogor untuk jenis pakaian jadi maupun bahan
pakaian belum jadi kota bogor menyumbang 63%, sisanya di dominasi dengan
tingkat konsumsi pada sektor belanja rumah tangga seperti peralatan-peralatan
rumah tangga baik elektronik maupun belanja keperluan dapur menyumbang
sebesar 34% dan sisanya 3% adalah untuk kebutuhan lain-lain (BPS 2009). Hal ini
yang membuat semakin berkembangnya industri garmen khususnya untuk daerah

kota bogor sendiri, yang kemudian baru untuk ekspor kepada negara-negara
tetangga yang sama-sama memiliki tingkat permintaan konsumsi pakaian yang
sangat tinggi. Dengan melakukan penelitian ini dimaksudkan agar dapat
mempelajari sistem kerja yang dilakukan oleh perusahaan garmen yang ada di
Kota Bogor ini sudah memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kelacaran
proses produksi.
1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah meng-analisis aliran proses
produksi pada industri garment yang dimulai dengan proses perolehan bahan
baku atau input sampai dengan pengiriman, secara spesifik dirinci pada tiap
pabrikan dalam industri garment di kota Bogor sebagai berikut:
1. Menganalisis proses perolehan bahan baku
2. Menganalisis stabilitas aliran proses
3. Mengukur produktivitas tiap perusahaan, dan industri secara agregat
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan khususnya dalam hal
pemanfa-atan dan pengelolaan bahan baku agar penggunaannya bisa efektif sesuai
dengan stabilitas aliran proses yang dilakukan pada sistem kerja perusahaan
garmen yang ada di kota Bogor dan juga dapat dilakukan berkelanjutan, berkenaan dengan pengambilan kebijakan mengenai system pengelolaan perusahaan
garmen apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan perusahaan sudah mengacu
kepada produktivitas hasil kerja yang dapat memberikan manfaat lebih bagi
perusahaan.
1.5. Ruang Lingkup Dan Keter-batasan Penelitian
Penelitian ini pada dasarnya upaya untuk meninjau sistem kerja yang
dilakukan oleh perusahaan khususnya perusaha-an Garment yang ada di kota
bogor, dengan melakukan anali-sis aliran proses guna menentu-kan rata-rata
produktivitas aneka industri di kota bogor yang memiliki laju yang sangat tinggi
dalam pengelolaan industri garment dan penyerapan tenaga kerja pada umumnya.
TINJAUAN PUSTAKA
1.1. Jenis-jenis Produktivitas.
Bila dikelompokkan akan dijum-pai tiga-tipe dasar produktivitas. Tiga tipe dasar
ini merupakan model pengukuran produktivitas yang paling sederhana berdasarkan
pendekatan rasio output/input, yaitu :
1. Produktivitas Parsial.
Perbandingan dari keluaran terhadap salah satu faktor masukan. Sebagai contoh,
produktivitas tenaga kerja (perbandingan dari keluaran dan masukan tenaga kerja)
merupakan salah satu ukuran produktivitas parsial. Pada pengukuran produktivitas
parsial produktivitas unit proses secara spesifik dapat diukur.

2. Produktivitas Faktor-Total.
Perbandingan dari keluaran dengan jumlah tenaga kerja dan modal. Keluaran
bersih adalah keluaran total dikurangi jumlah barang dan jasa yang
dibeli.Berdasarkan faktor di atas jenis input yang digunakan dalam pengukuran
produktivitas faktor total hanya tenaga kerja dan modal.
3. Produktivitas Total.
Perbandingan dari keluaran dengan jumlah keseluruhan faktor-faktor masukan,
pengukuran total produktivitas faktor mencerminkan pengaruh bersama seluruh
masukan dalam menghasilkan keluaran.
Dari ketiga jenis produktivitas, baik keluaran maupun masukan harus dinyatakan
dalam bentuk ukuran nyata berdasarkan harga konstan pada periode dasar, dengan
tujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga hanya jumlah dari
masukan dan keluaran saja yang dipertimbangkan.
1.2. Daur Produktivitas.
David J Sumanth memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai
siklus produktivitas untuk dipergunakan dalam peningkatan produktivitas terusmenerus.
Ada empat tahap daur yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu:
1. Pengukuran Produktivitas.
2. Evaluasi Produktivitas.
3. Perencanaan Produktivitas.
4. Perbaikan Produktivitas.
Apabila produktivitas dari sistem industri itu telah dapat diukur, langkah berikut
adalah mengevaluasi tingkat produktivitas aktual itu untuk diperbandingkan dengan
rencana yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang terjadi antara produktivitas aktual
dan rencana merupakan masalah produktivitas yang harus dievaluasi dan dicari akar
penyebab yang menimbulkan kesenjangan produktivitas itu. Berdasarkan evaluasi ini,
selanjutnya dapat direncanakan kembali target produktivitas yang akan dicapai, baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai target produktivitas
yang telah direncanakan berbagai program formal dapat dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas terus-menerus. Siklus produktivitas itu diulang kembali
secara terus-menerus untuk mencapai peningkatan produktivitas terus-menerus dalam
sistem industri.
Faktor penting yang menyebabkan naik turunnya tingkat produktivitas adalah
pihak manajemen, karena pihak manajemen merupakan faktor yang paling
berpengaruh, terutama dalam proses perencanaan dan penjadwalan, pengaturan beban
kerja, kejelasan instruksi kerja dan evaluasi, serta dalam menumbuhkan motivasi kerja
dan loyalitas pekerja terhadap institusi.
MenurutRoger Schroeder dalam Operation Management produktivitas adalah
hubungan antara input dan output dalam sebuah sistem produksi. Pengukuran
Produktivitas secara teknis pada dasarnya adalah hasil dari Input (I) dibagi Output (O)
atau :
Produktivitas =
Semakin besar input dan semakin kecil output maka produktivitasnya semakin
besar. Produktivitas juga dapat digambarkan sebagai berikut :

Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) naik tetapi jumlah
Kenaikan Output lebih besar daripada kenaikan Input.
Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi
jumlahpenurunan Input lebih kecil daripada turunnya Output.
Mengacu pada istilah bahwa produktivitas adalah hubungan antara output daninput,
dalam industri garmen ada beberapa penjelasan:
1. Output diartikan sebagai barang yang sudah diproduksi ( sebagai = FinishGood)
atau barang setengah jadi ( sebagai WIP = Work in Progress). Harusdapat diukur
dan berwujud sesuai dengan kriteria yang memenuhi spesifikasikualitas. Output
digambarkan secara fisik sebagai produk garmen yaitu pants,dress, jacket, vents,
skort atau shirt. Jika ingin diketahui perhitunganproduktivitas di bagian sewing
line maka output yang digunakan adalah hasilpada end line.







2. Input adalah merupakan elemen yang bersifat fisik yang diklasifikasikan
sebagaiberikut :
 Input tenaga kerja dibagi menjadi 2 : direct labor dan indirect labor
 Input bahan baku , dalam satuan meter
 Input energi atau volume biaya yang ditimbulkan karena pemakaianmasingmasing mempunyai satuan: jam kerja (jam), jumlah mesin(pieces), konsumsi
fabrics (meter), pemakaian energi (kwh/jam) dansumber daya lain yang
digunakan untuk menghasilkan produk jadi.
Menurut International Labor Organization , (ILO) Produktivitas adalah
perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan yang dihasilkan merupakan
ukuran produktivitas. Elemen - elemen produksi tersebut berupa: tanah, kapital, buruh
dan organisasi.
Menurut Dewan Produktivitas Nasional (DPN) produktivitas didefinisikan
secara filosofis sebagai sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu
kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari
ini. Pada dasarnya produktivitas harus dapat memenuhi unsur efektifitas, efisien dan
kualitas.
Masih menurut Schroeder , Total Factor Productivity – TFP atau
FaktorProduktivitas Total , adalah rasio yang diperoleh dari GNP dibagi dengan total
labor dan capital input.
TFP =
Labor Productivity =
Capital productivity =
TFP dapat dipakai untuk pengukuran produktivitas di tingkat perusahaan,
dimana dihasilkan dari penghitungan Nilai Tambah, labor share dan capital share.
Rasio TFP merupakan metode terbaik untuk menjelaskan produktivitas secara
menyeluruh, karena meliputi berbagai komponen input.

Dalam industri garment terdapat beberapa bagian penting yang saling
berinteraksi satu sama lain dan terbagi dalam beberapa departemen atau bagian
terpisah yang dipimpin oleh seorang kepala departemen atau manajer. Beberapa
industri garmen di Indonesia, masing -masing mempunyai istilah dan nama tersendiri
sesuai dengan fungsi, ukuran dan kapasitasnya. Secara garis besar alur proses bisnis
secara keseluruhan dalam industri garmen adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur proses industri garmen secara keseluruhan
A. Marketing dan Merchandiser
Bagian marketing dan merchandiser terpisah, tetapi ada juga industri garmen
yang menggabungkannya ke dalam satu departemen. Seorang merchandiser
mempunyai beberapa job description diantaranya:
 Menerima dokumen buyer dari bagian marketing berupa: size specification,
original sample dan fabric sample.
 Membuat purchase requisition dan memo untuk melakukan order material
kebagian gudang atau store.
 Melakukan counter check kesiapan material atau bahan baku mulai dari fabrics,
benang dan aksesori (trim, embroidery, printing, hang tag, label ).
 Melakukan koordinasi dengan produksi bagian cutting, sewing, finishing serta QC
/ QA.
 Khusus industri garmen yang melakukan kerjasama dengan subcont,merchandiser
melakukan follow up : perhitungan YY ( yield yardage ) untuk costing, sample,
tech sample, PPS dan menyiapkan request sample.
B. Bagian Perencanaan - Planning
Di industri garmen sering menggunakan beberapa nama atau istilah bagian
diantaranya : PPIC (Production Planning and Inventory Control) atau PPC
(ProductionPlanning Control)yang mempunyai job description yaitu :
 Membuat detail order berdasarkan informasi dari mechandiser atau marketing.
 Membuat perencanaan produksi dan pengapalan (shipment ).
 Membuat perencanaan konsumsi material, benang dan aksesori.
 Merencanakan Bill of Material dan kebutuhan bahan baku. Ketika menerima order
dari buyer departemen marketing melakukan hubungan dengan departemen PPIC /
PPC serta merchandiser dan mengirimkan kontrak pemesanan berupa order
booking plan. Setelah mendapatkan informasi tersebut bagian ini menyebutnya “

Detail Order “ atau “Booking Order “ yang kemudian didistribusikan ke bagian
lain yaitu : sample room, cutting, Quality Control / Quality Assurance.
C. Pattern Maker
Tugas utama dari bagian ini adalah membuat dan menggandakan pola, serta
menyusun panel dalam marker untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan fabrics.
Pada saat order baru datang, bagian ini menerima detail order dan mini marker dari
buyer ( hanya buyer tertentu yang memberikan mini marker ). Mesin Gerber
GarmentTechnology (GGT) akan melakukan editing mini marker ntuk mendapatkan
efisiensi yang lebih baik dari marker tersebut. Dengan efisiensi yang optimal maka
konsumsi material juga akan lebih optimal, selama masih dalam batas toleransi dan
allowance. Biasanya efisiensi marker berkisar 75 –80%. Jika buyer tidak memberikan
mini marker, mesin Gerber akan membuat marker sendiri dengan spesifikasi dari
buyer. Mini markerbiasanya dicetak dalam kertas A4 dan didistribusikan ke bagian
cutting. Cutting akan menyusun cutting list, material consumption, spreading report
dan material report. Setelah mini marker disetujui oleh pimpinan cutting dan
menerima material consumptiondari cutting, pola dicetak dengan marker yang
berukuran aktual dengan mesin GG.
D. SAMPLE ROOM
Bagian ini mempunyai tangung jawab dalam membuat sample produk garmen
sebelum masuk ke bagian produksi. Sample room bersifat independen karena bagian
lain tidak terlibat dalam proses pembuatan sample ini. Setelah menerima original
sample dari buyer bagian ini akan membuat sample dengan menggunakan fabrics
yang karakteristiknya mirip dengan material sesungguhnya, sample ini disebut counter
sample yang kelak akan didiskusikan dengan buyer. Setelah buyer setuju kemudian
bagian ini membuat Pre Production Sample (PPS) dengan menggunakan fabrics
sesuai spesifikasi dari buyer. PPS ini kemudian didstribusikan ke Marketing,
representative buyer, maupun ke buying agent. Dari PPS ini sample roomakan
menentukan proses kritikal, flow proses, jenis mesin dan aksesories maupun
attachment yang digunakan dengan koordinasi dengan bagian Industrial Engineering.
E. QUALITY CONTROL
Beberapa job description dari bagian pengawasan kualitas ini adalah:
 Melakukan koordinasi dengan perwakilan buyer ketika order datang dalam hal
memastikan kualitas produk garmen.
 Menerima dan melakukan inspeksi bahan baku ( fabrics dan benang ).
 Melakukan pemeriksaan production pilot dan produk dari produksi massal.
 Biasanya QC akan memproduksi beberapa produk sebagai sample dan
membandingkannya dengan PPS, jika production pilot memiliki hasil produksi
yang bagus baru produksi massal dapat dimulai. Biasanya ada beberapa sub dari
bagian ini:
 QC in line QC atau Roving QC adalah personel QC yang berada di setiap line dan
melakukan pengecekkan di setiap operasi sewing.
 QC end line, adalah personel QC yang berada di ujung proses sewing line dan
memeriksa satu bagian produk garmen secara keseluruhan. Jika dijumpai cacat

produk atau defect akan dikembalikan ke sewing line dengan segera untuk
dilakukan perbaikan.
 Quality Assurance, sub bagian ini di beberapa perusahaan ada yang berdiri sendiri
atau dibawah bagian QC. Biasanya QA ada di bagian Finishing dan berkordinasi
dengan QC line.
F. INDUSTRIAL ENGINEERING
Merupakan salah satu bagian terpenting dalam bisnis proses industri garmen
secara keseluruhan. Bagian Industrial Engineering (IE) mempunyai job deskripsi:
1. Menentukan waktu yang diperlukan dan target proses cutting per style setiap hari
dengan menggunakan standar waktu dan standar metode kerja sebagai referensi.
2. Melakukan pengumpulan data aktual produksi dan membandingkannya dengan
standar waktu untuk menghitung efisiensi operator dan utilisasi.
3. Melakukan
audit
apakah
semua
pekerjaan
di
bagian
produksi
(cutting,sewing,finishing) dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Melakukan penjabaran proses bersama bagian produksi (Sewing Manajer, Sewing
Line Supervisor) untuk menentukan mesin dan operator yang diperlukan .
5. Melakukan time study untuk masing masing proses, pada saat pilot project
berlangsung maupun pada saat proses untuk mass production berlangsung.
6. Melakukan analisa kinerja sewing line dengan membandingkan data produksi
aktual dan membandingkan dengan waktu standar.
7. Melakukan analisa Statistic Process Control untuk menentukan proses operasi
yang bersifat kritikal.
8. Perencanaan finishing, menentukan penjadwalan proses transfer dari sewing line
ke bagian produksi.
G. CUTTING
Bagian ini merupakan bagian pertama dalam proses produksi yang mempunyai
job utama memotong material meliputi : fabrics, lining atau interlining untuk
dijadikan panel yang siap untuk dilakukan proses penjahitan. Perlakuan dan teknik
pemotongan setiap fabrics bervariasi tergantung dari karakteristik fabrics. Maka dari
itu pada bagian ini diperlukan skill operator yang bagus dan mempunyai keahlian
yang diatas standar.
Dalam melakukan pekerjaannnya bagian ini berkerjasama dengan planning , sample
room dan pattern maker.
Proses transfer material dari gudang fabrics yang berada di bagian terpisah.
Setelah menerima barang dari gudang tersebut, akan dilakukan beberapa tahapan
proses diantaranya :
 Spreading : fabric digelar secara manual atau dengan alat bantu berdasarkan
karakteristik fabrics.
 Cutting : fabrics dipotong sesuai dengan pola menjadi beberapa panel.
 Repinning : menyusun kembali panel yang sudah dipotong ke dalam beberapa
block, perlakuan ini dikhususkan fabrics dengan corak bergaris atau kotak .

 Numbering : penomoran atau pemberian kode pada setiap panel, dengan tujuan
untuk menghindari permasalahan di proses selanjutnya pada saat penggabungan
panel, misalnya : jika dijumpai warna belang, corak tidak sesuai dll.
 Bundling : melakukan proses pengelompokkan panel berdasarkan tipe fabrics,
ukuran, warna dan jumlah dengan tujuan untuk mengontrol masing masing panel
pada saat dijahit.
 Ironing : menyetrika interlining sebelum proses fusing dan mengabungkan dengan
fabrics. Tujuan proses ini adalah untuk merekatkan dan menempelkan interlining
pada panel.
 Fusing : memanaskan dan mengepres panel dan interlining, dilakukan setelah
panel fabrics dan interlining di setrika dan diberi kode. Tujuannya adalah
memperkuat daya rekat interlining terhadap panel.
 Embroidery : secara umum bordir adalah merek atau label dari buyer yang
direkatkan pada panel. Biasanya proses ini dilakukan oleh sub contractor.
 Sloper : Mengepaskan / Refitting panel terhadap proses pola.
 Loading ke sewing : mengirim potongan panel dan komponennya dalam bundleke
bagian sewing .
Secara umum, proses yang terjadi di bagian cutting digambarkan dalam gambar
berikut:
H. SEWING
Merupakan bagian produksi setelah cutting yang melakukan proses pembuatan
garmen dengan menggabungkan beberapa panel menjadi sebuah produk berupa
baju,shirt, skirt, dress, pants, vest, skort, jacket atau produkgarmen lain yang sesuai
dengan spesifikasi detail yang sudah ditetapkan dengan buyer. Sewing merupakan
proses utama dari keseluruhan proses produksi garmen dan terdiri dari beberapa
operasi yang memerlukan karyawan banyak.
 Sewing bekerja sama dengan Planning memberikan Detail Order (DO) termasuk
comment dari buyer.
 Planning memberikan material requesition (MR) yang memuat materi
yangdibutuhkan.
 Planning memberikan seluruh informasi dari buyer ke bagian sewing berupa
comment atau tambahan informasi mengenai sample. Dan sample yang telah
disetujui oleh buyer tersebut menjadi referensi bagi sewing.
 Panel yang telah dipotong dan di beri fusing di transfer ke bagian sewing dan
dilakukan per style atau per lot untuk menghindari tercampurnya panel satu jenis
dengan jenis lainnya.
 PPS atau pilot adalah contoh garmen yang dibuat oleh line pilot atau supervisor
atau berdasarkan sample yang telah disetujui buyer. Tujuan dibuatnya PPS adalah
untuk menemukan kesulitan saat menjahit, menentukan time study, menentukan
work study, keakuratan spesifikasi ukuran , dan sebagai petunjuk untuk membuat
pre lay out mesin.

 Pengecekkan PPS / Pilot dilakukan oleh kepala departemen sewing, sample room
dan QC buyer. Masing masing pihak tersebut memberikan informasitambahan,
menentukan proses kritikal dan memberikan solusi atau metode kerjayang benar
berkenaan dengan tingkat kesulitan produk yang akan dibuat.
 Bagian Industrial Engineering akan terlibat dalam proses tersebut dengan
memberikan gambaran mengenai hasil time study dan method study serta lay out
mesin. Setelah semua proses tersebut dilalui, manajer sewing akan memberikan
keputusan bahwa proses produksi massal segera dimulai.
I. FINISHING
Merupakan bagian terakhir dari urutan proses produksi yang mempunyai tugas
utama memastikan bahwa produk yang akan dikirim dalam keadaan yang baik dan
sempurna dari segi mutu, penampilan dan kesesuaian dengan spesifikasi pengepakkan
yang telah ditentukan oleh buyer. Tahapan proses yang pada umumya dilakukan oleh
beberapa produsen garmen adalah:
- Bahan baku dalam proses finishing berupa brand label, price tag ditransfer dari
store dandilakukan pencatatan.
- Button hole process menggunakan mesin button hole dimana ukuran lobang
disesuaikan dengan spesifikasi ukuran yang ditentukan buyer.
- Attach button adalah proses memasang kancing dengan button stitch machine.
- Attach shoulder pad, hanya style tertentu yang menggunakan shoulder
pad,tergantung dari design. Proses ini menggunakan mesin bartack atau button
stitchmachine yang dimodifikasi.
- Trimming, membuang semua sisa benang yang masih menempel pada garmen.
Ada juga garmen yang dilakukan proses pembersihan kotoran berupa debu,sisa
benang, sisa fabrics dengan menggunakan blower.
- Metal Detector, memasukkan produk garmen kedalam alat untuk memindaiadanya
logam atau komponen yang tidak diinginkan yang membahayakancustomer
misalnya: patahan jarum jahit. Proses ini merupakan proses samplingdan bersifat
optional .
- Ironing, atau proses setrika dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu :
1. Melakukan kontak setrika langsung dengan garmen contohnya yang terbuat
cotton.
2. Steam iron, dengan menggunakan uap panas untuk menghindari kekerutan
fabrics misalnya viscose.
Khusus garmen yang terbuat dari soft fabric yang mudah kerut, proses
penyetrikaan dilakukan setelah ditransfer dari sewing sebelum pembuatan
lubang kancing.
- Memasang identitas produk garmen berupa :
1. Price tag , label harga jual garmen di toko atau retail.
2. Hang Tag , memuat merk atau logo produsen .
3. Brand label atau label yang memuat lambang atau logo atau merek.
- Garmen dilipat secara manual sesuai dengan detail dari buyer dan tidak semua
produk garmen dilipat karena ada garmen yang digantung dengan memakai
hanger.

Polybag, garmen dimasukkan ke dalam kantung plastik untuk menghindari debu
dan pemasangan stiker di polybag.
- Produk akhir / finish good siap dikirim ke packing untuk dipack dengan kardus.
Peranan bagian Quality Control di area finishing biasanya dilakukan setelah
proses trimming atau proses setelah pamasangan label sebelum masuk ke polybag.
Fungsi QC lebih cenderung sebagai penjamin mutu barang sebelum dikirim ke
packing atau sebagai Quality Assurance. Dalam setiap line di finishing ditempatkan
seorang QC operator untuk menjamin kualitas garmen yang dihasilkan sesuai dengan
persyaratan buyer.
Di beberapa perusahaan garmen, tidak semua bagian yang disebutkan tadi
berdiri sendiri melainkan menjadi departemen terpisah, misalnya bagian merchandiser
danmarketing dijadikan satu departemen. Hal tersebut tergantung dari besar kecilnya
perusahaan tersebut dan fungsi organisasinya.

-

METODE PENELITIAN
3.1.

Kerangka Pemikiran
Di era globalisasi dimana persaingan industri dan investasi antar negara
semakin terbuka serta tanpa batas keputusan investor untuk melakukan investasi
pada suatunegara akhirnya bergantung ada peringkat indeks daya saing berbagai
negara.Kekuatan industri tekstil ke luar (pasar ekspor), pada periode yang sama,
ternyata kurang diimbangi oleh penguatan ke dalam negeri. Sistem pengembalian
tarif pada tingkat tertentu telah menyebabkan kurangnya daya saing industri tekstil
jadi di tingkat domestik (finishing fabrics). Selain itu, keterkaitan antara industri
tekstil jadi dan industri pakaian jadi juga lemah dan Indonesia mengekspor
sejumlah besar gray fabrics (tekstil setengah jadi) dengan nilai tambah rendah dan
mengimpor tekstil jadi dalam jumlah besar. Selain itu, industri ini juga masih
menghadapi biaya tinggi terkait dengan lisensi dan prosedur ekspor dan impor.
Dengan demikian produktivitas dalam industri garmen harus ditingkatkan agar
dapatmembantu pihak manajemen untuk menilai tingkat efisiensi perubahan dari
segala sumber daya yang digunakan menjadi produk barang jadi yang bernilai
ekonomi. Berdasarkan penilaian tersebut, manajemen akan mengetahui apakah
segala proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk berlangsung secara baik
dan benar atau sebaliknya. Sehingga dari hasil penilain kinerja tersebut akan
memberikan masukan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan yang dilakukan
secara kontinyu.
Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah peran industri
garment di kota Bogor dan dapat diketahui keragaman industri garmen.

3.2.

Prosedur Penelitian
Penelitian dilakukan melalui tahapan kegiatan studi literatur, pengambilan
data, analisis data, dan pelaporan. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan
hipotesis dan gambaran umum mengenai kondisi yang ada mengenai produktifitas
garment khusunya di kotaBogor.

Pengambilan data dilakukan dengan survey primer di wilayah yang telah
berkecimpung dalam produktivitas garment di kota Bogor. Survey primer
dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik kualitatif seperti wawancara semi
terstruktur, diskusi kelompok terfokus dan observasi terhadap partisipan yang
terdiri dari para pihak yang berkepentingan, untuk kemudian diolah dengan
metode analisis bagan aliran proses.
3.2.1. Metode Produktivitas Kerja
Metode produktivitas kerja merupakan salah satu model pengambilan
keputusan yang sering digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan-pendekatan dalamperhitungan produktivitas, 3 cara untuk menghitung
indeks produktivitas :
1. Metode perhitungan produk-tivitas fisik
Dimana kita akan menggunakan jumlah output dan input sebagai data dalam
perhitungan indeks.yaitu :
- Indeks produktivitas tenaga kerja = volume output / input tenaga kerja
- Indeks produktivitas bahan baku = volume output /volume bahan baku
- Indeks produktivitas mesin = volume output / jumlah mesin input
- Indeks produktivitas energi = volume output / volume energi input
- Total perhitungan produktivitas fisik = total volume output / total volume input
2. Metode perhitungan produktivitas nilai
Dimanakita akan menggu-nakan nilai output dan input sebagai data dalam
perhitungan indeks.yaitu :
- Indeks produktivitas tenaga kerja = nilai output / input tenaga kerja
- Indeks produktivitas bahan baku = nilai output / nilai bahan baku
- Indeks produktivitas mesin = nilai output / input nilai mesin
- Indeks produktivitas energi = nilai output / input volume energi
- Total perhitungan produktivitas = total nilai output / input total energi
3. Metode perhitungan produk-tivitas nilai tambah
Dengan menggunakan nilai tambah-value added sebagai data dalam
perhitungan indeks,dimana datayang diambil untuk perhitungan ini diambil dari
laporan keuangan.yaitu :
- Nilai tambah = pendapatan sekarang ( sebelum pajak) + biaya tenaga kerja +
ongkos financial + pajak + biaya depresiasi .
- Indeks produktivitas tenaga kerja = nilai tambah / input tenaga kerja
- Indeks produktivitas modal = nilai tambah / modal
3.3.

Lokasi penelitian
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan
wilayah yang dapat berkecimpung dalam produktivitas garment yaitu kota Bogor.
Wilayah yang memiliki cakupan yang sangat luas di dalam industri garmen yang
memiliki nilai dan daya tarik yang tinggi di dalam menyumbangkan kontribusinya
terhadap penarikan tenaga kerja. Wilayah penelitian terbagi dari beberapa daerah
di kota bogor diantaranya berada di Jl. Raya Tajur, Jl. Raya Ciparigi, Jl. Raya
Bogor, Jl. Raya Dramaga dan Jl. Ahmad Yani.

PEMBAHASAN
Survei ini diletakkan dalam kerangka produksi dan perdagangan global ataupun
nasional serta dalam kerangka sistem pengupahan dan upah minimum yang berlaku di
Indonesia.
Persoalan produktivitas di sektor garmen di Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari persaingan dan rantai produksi global serta dari struktur organisasi produksi
global. Dalam konteks global, Indonesia bersama-sama negara-negara lain di Asia
Tenggara, Asia Selatan serta negara Pasific terjalin dalam system subkontrak
internasional dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki merk-merk
dunia untuk tekstil, garmen dan sepatu. Perusahaan-perusahaan multinasional ini
berkedudukan di AS dan Eropa tidak memiliki pabrik sendiri melainkan
mensubkontrakkan pembuatan produknya ke berbagai perusahaan di negara-negara
tersebut di atas. Di dalam sistem subkontrak semacam ini Negara-negara
subkontraktor berkompetisi untuk memperoleh order dengan cara menekan upah. Di
dalam system produksi global dan dalam rantai suplai global ini pula faktor upah
murah adalah salah satu syarat persaingan kunci bersama syarat-syarat mutu yang
baik, waktu pengiriman yang singkat dan tepat serta efisiensi produksi (Senada, 2008).
Kebijakan upah minimum yang ditempuh Indonesia berada dalam kerangka global
semacam itu. Per definisi upah minimum adalah upah terendah yang dijamin hukum
dan bertujuan untuk melindungi buruh dari eksploitasi dan kemiskinan. Upah
minimum mempunyai fungsi social dan ekonomi dan berlaku untuk pekerja yang baru
mulai bekerja. Oleh karena itu upah minimum harus dapat mendukung daya beli agar
pekerja mampu memenuhi standar tingkat kehidupan dasar ((Lee 2007). Konsep upah
minimum sebagai jaring pengaman tidak menyentuh persoalan produktivitas pekerja
yang selalu dikaitkan dengan upah. Hal ini menyebabkan masalah produktivitas selalu
naik ke permukaan ketika terjadi kenaikan upah minimum. Argumentasi klasik dalam
perdebatan antara kenaikan upah minimum dengan produktivitas adalah bahwa
kenaikan upah minimum setiap tahun tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas
pekerja sehingga dari sisi pengusaha kenaikan upah hanya menambah beban biaya.
Sebagai catatan penting, definisi untuk produktivitas sendiri belum disepakati.
Di dalam kerangka persaingan global dan terintegrasinya industry tekstil dan
garmen ke dalam rantai produksi dan pemasok global maka upah menjadi factor
penting dalam usaha setiap Negara untuk memenangkan persaingan dalam pengertian
memperoleh order pekerjaan dari perusahaan-perusahaan multinasional pemilik merkmerk dunia. Konteks global telah membuat persoalan upah menjadi lebih kompleks
dan menimbulkan dilemma yang hanya dapat diselesaikan dengan turun tangannya
Negara untuk mengambil peran sebagai penyedia kebutuhan pokok warganya
terhadap pendidikan dan kesehatan.
Industri tekstil dan produk tekstil skala besar dan modern di Indonesia mulai
berkembang sejak tahun 1970 dan hingga kini menjadi tulang punggung penyediaan
kesempatan kerja (menyumbang 15.8% lapangan kerja di industri manufaktur) dan
penghasil devisa nonmigas terbesar dengan surplus ekspor selalu di atas lima milyar
dollar AS (Departemen Perindustrian 2007). Sumber yang sama menyebutkan bahwa
industri TPT Indonesia memiliki struktur industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir

yang terbagi dalam subsektor industri serat, benang, kain, pakaian jadi dan produk
tekstil lainnya. Industri ini berorentasi ekspor terutama untuk garmen dan benang.
Tabel 4
Profil Industri TPT Indonesia
Subsektor

Jenis Produk Tekhnologi Pasar Produk
Investasi
Serat alam, serat
PMA : Jepang,
Serat
Tinggi
Domestik
buatan
India, Austria
PMA : Jepang
Domestik dan
Permintaan
Benang
Tinggi
dan India;
ekspor
PMDM
PMDN dan
Domestik dan PMA Korea
Pertenunan
Kain
Rendah
ekspor
Selatan,
Hongkong:
Garment

Pakaian

Rendah

Ekspor

Sumber: Departemen Perindustrian 2007

Data Departemen Perindus-trian Republik Indonesia lebih jauh menyebutkan
total jumlah perusahaan TPT pada tahun 2006 adalah 2700 yang tersebar di 7 wilayah
industry TPT meliputi Jawa Barat, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, Jawa
Tengah dengan populasi pabrik terbesar di Jawa Barat (57%), Jabodetabek (17%) dan
Jawa Tengah (14%). Total tenaga kerja yang diserap industry TPT pada tahun yang
sama hampir 1,2 juta orang (2007). Dari total ekspor produk tekstil dunia, Indonesia
menyumbang 2% dan mayoritas produk terutama garmen diekspor ke dua pasar utama
yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing sebesar 41% dan 19%. Dengan
sumbangan ekspor tersebut Indonesia merupakan 15 besar Negara pemasok TPT ke
AS dan 12 besar Negara pemasok TPT ke Uni Eropa . Untuk kain dan benang Negara
tujuan ekspor Indonesia adalah Jepang dan Indonesia adalah satu dari 12 besar
pemasok ke Jepang (Deperin 2007). Sejak kuota ekspor TPT dihapuskan pada tahun
2005, Cina muncul sebagai raksasa kompetitor baru yang mengungguli semua Negara
pemasok TPT untuk pasar dunia, termasuk Indonesia. Munculnya Cina membuat
persaingan bagi produk TPT Indonesia semakin ketat karena Negara-negara
competitor lama seperti India, Taiwan, Korea Selatan, Pakistan, tetap membayangi,
ditambah negara-negara competitor baru seperti Vietnam, Kamboja, Bangladesh,
Srilanka yang masuk menjadi pemain yang dianggap penting oleh para pembeli
sebagai sumber pemasok baru (Djafri 2003, Deperin 2007). Pasar produk TPT
Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Jepang sangat didominasi oleh Cina. Data
menunjukkan bahwa ekspor Cina ke AS dan Uni Eropa mencapai lebih dari 20%
dibandingkan Indonesia dan Negara-negara pemasok lain yang hanya mencapai tidak
lebih dari 6%. Indonesia sendiri pada tahun 2006 memasok 5.3% produk ke pasar AS
(ITPR dalam AKATIGA 2007) dan 1,2% ke pasar Uni Eropa serta 6% ke pasar
Jepang (Deperin 2007). Sejak tahun 2001 industri TPT Indonesia mengalami berbagai
krisis karena naiknya biaya energy: bahan bakar minyak dan listrik, bersamaan dengan
timbulnya ekses dari kebijakan desentralisasi yang menaikkan biaya-biaya pungutan
baik langsung maupun tidak langsung (AKATIGA 2007). Tahun 2005 industri ini
juga diguncang oleh banjirnya produk Cina yang masuk ke Indonesia secara illegal
dan produk itu merebut hingga 50% pasar domestic (Deperin 2007, AKATIGA 2007).

Tahun 2009 krisis financial global di AS mulai membawa dampak berantai terhadap
industry TPT Indonesia dengan berkurangnya permintaan pasokan karena
menurunnya daya beli masyarakat AS terhadap rpoduk tekstil terutama garmen.
Di tengah rangkaian krisis tersebut pemerintah memberikan paket stimulus
untuk meremajakan mesin-mesin industri tekstil dan garmen dengan memberikan
kredit investasi untuk pembelian mesin sejumlah 2 trilyun rupiah lebih. Dalam
jangka panjang industry TPT diarahkan antara lain untuk mengisi pasar dalam
negeri, memperluas pasar ke pasar nontradisional dan mengembangkan merek
Indonesia untuk pasar ekspor. Menyertai target tersebut juga dilakukan upaya-upaya
efisiensi produksi melalui modernisasi mesin dan peningkatan keterampilan sumber
daya manusia. Upaya lain adalah melakukan diversifikasi produk dan memperkuat
produksi barang-barang ‘high-end’ yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Arah
industry TPT ini merupakan jawaban terhadap kerentanan industry akibat
ketergantungan yang tinggi terhadap pasar-pasar tradisional untuk ekspor, sekaligus
untuk mengisi pasar domestic yang sangat potensial tetapi masih terabaikan.
Kota Bogor saat ini memliki 5 garmen, yang berskala manufaktur dan
exportir, seperti yang tertera di label berikut.
Tabel 5

Data perusahaan garment Kota Bogor SkalaManufakturdanexportir
No

Nama Perusahaan

Produk

Lokasi

1

PT. Winner

Knitt, pants

JlCiparigi

2

PT. Muara Krakatau

3
4
5

Pants, trousers
Pants, blouses,
PT. Citra AbadiSejati shirts
PT. Pintu Mas
Garmindo
Menswear
PT. SahabatUnggul
Pants, blouses,
Indonesia
shirts

JlRayaTajur
Jl Raya Bogor
Jl RayaDramaga
Jl Ahmad Yani

4.1 Mekanisme Bagan Aliran Proses Produktivitas Garmen
Dalam industri ini terdapat beberapa bagian penting yang saling berinteraksi
satu sama lain dan terbagi dalam beberapa departemen serta tahapan-tahapan dalam
proses produksi. Secara garis besar tahap-tahap proses produksi secara keseluruhan
dalam industri garmen adalah sebagai berikut :
Tabel 6
Tahap kegiatan produksi
No
1

Tahap
Pattem Maker

2
3

Sample Room
Quality
Control

4

Industrial
Engineering

Kegiatan Produksi
Membuat dan menggandakan pola
Menyusun panel dalam marker
Membuat sample produk garmen
Melakukan koordinasi
Memastikan kualitas produk
Menerima dan melakukan inspeksi bahan baku
Melakukan pemeriksaan production pilot dan produk dari
produksi massal.
 Menentukan waktu yang diperlukan dan target proses
cutting per style setiaphari dengan menggunakan standar
waktu dan standar metode kerja sebagaireferensi.
 Melakukan pengumpulan data








5

Cutting

6

Sewing

7

Finishing

 Melakukan audit di bagian
produksicutting,sewing,finishing
 Melakukan penjabaran proses bersama bagian produksi
(Sewing Manajer,Sewing Line Supervisor)
 Melakukan time study untuk masing masing proses
 Melakukan analisa kinerja sewing line
 Melakukan analisa Statistic Process Control untuk
menentukan proses operasi yang bersifat kritikal
 Perencanaan finishing, menentukan penjadwalan proses
transfer dari sewin line ke bagian produksi.
 memotong material meliputi : fabrics, lining atau
interlining
 Sewing bekerja sama dengan Planning memberikan
Detail Order (DO)
 Planning memberikan material requesition (MR) yang
memuat materi yangdibutuhkan.
 Planning memberikan informasi dari buyer ke bagian
sewing
 Melakukan transfer produk ke bagian sewing
 Melakukan PPS yaitu untuk menemukan kesulitan saat
menjahit, menentukan time study,menentukan work study,
keakuratan spesifikasi ukuran dan sebagai petunjukuntuk
membuat pre lay out mesin.
 Melakukan Pengecekkan PPS
 memberikan gambaran mengenai hasil time study,method
study dan layout mesin di bagian Industrial Engineering.
 memberikan keputusan proses produksi massal
 memastikan produk dalam keadaan yang baik
dansempurna

Pada tahap-tahap produktivitas di atas kegiatan produksi saling berkaitan antara
tahap satu dengan tahap yang lainnya. Hal tersebut tergantung dari besar
kecilnyaperusahaan tersebut dan fungsi organisasinya.
4.2 Produktivitas Garmen Pada Setiap Perusahaan
Produktivitas garmen pada setiap perusahaan memiliki tingkat produktivitas
yang berbeda sesuai dengan tingkat pemesanan, penjahitan dan kelancaran proses
produksi. Dari hasil tingkat produktivitas tersebut dapat menentukan titik posisi
produktivitas perusahaan berada pada kondisi yang baik yaitu di atas rata-rata dan
kondisi yang buruk apabila di bawah rata-rata. Dalam menentukan tingkat
produktivitas suatu perusahaan pada dasarnya adalah hasil dari Input (I) dibagi Output
(O) dan terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:
Tabel 7
Indikator Produktivitas
Keterangan
Output
Input

Indikator
Order Quantity
Total line sewing
Jam kerja (7 jam)
Hari kerja (26 hari)

Di bawah ini hasil tingkat produktivitas garmen.

No
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 8
Hasil Produktivitas Garmen

Perusahaan
PT. Winner
PT. Muara Krakatau
PT. Citra Abadi Sejati
PT. Pintu Mas Garmindo
PT, Sahabat Unggul
Indonesia

Tingkat Produktivitas
0,057
0,089
0,066
0,058
0,086

4.1.1 PT. Winner
PT. Winneryang terletak di JL. Ciparigi. Perusahaan ini bergerak di bidang
produktivitas garmen yang memproduksi produk Knitt dan Panst. Perusahaan ini
didasarkan pada pemesanan setiap rata-rata bulanannya yaitu sebesar 12.196
pcs, Quantity order sebesar 12.196
Berdasarkan dari tingkat produksi tersebut maka tingkat produktivitas pada
PT. Winner sebesar 0,057. Hal ini menunjukan bahwa tingkat produktivitas
berada pada posisi di bawah rata-rata.
4.1.2 Produktivitas PT. Muara Krakatau
PT. Muara krakatau yang terletak di jl,raya tajur. Perusahaan ini bergerak di
bidang industri garmen yang memproduksi produk pants dan trousers.
Perusahaajn ini didasarkan pada pemesanan setiap rata-rata bulanannyayaitu
sebesar 11540 pcs, Quantity order sebesar 11.540
Berdasarkan dari tingkat produksi tersebut maka tingkat produktivitas PT.
Muara Krakatau sebesar 0,089. Hal ini menjukan bahwa produktivitas berada
pada posisi di atas rata-rata dan dinyatakan cukup baik.
4.1.3 PT. Citra Abadi Sejati
PT. Citra Abadi Sejati yang terletak di JL. Raya Bogor. Perusahaan ini
bergerak di bidang industri garmen yang memproduksi produk Pants, Blouses,
dan Shirts. Perusahaan ini didasarkan pada pemesanan setiap rata-rata
bulanannya yaitu sebesar 11636 pcs, Quantity order sebesar 11.636
Berdasarkan dari tingkat produksi tersebut maka tingkat produktivitas PT.
Muara Krakatau sebesar 0,066. Hal ini menunjukan bahwa tingkat produktivitas
berada pada posisi di bawah rata-rata.
4.1.4 PT. Pintu Mas Garmindo
PT. Pintu Mas Garmindo yang terletak di JL. Raya Dramaga. Perusahaan ini
bergerak di bidang industri garmen yang memproduksi produk Menswear.
Perusahaan ini didasarkan pada pemesanan setiap rata-rata bulanannya yaitu
sebesar 13.668pcs, Quantity order sebesar 13.668
Berdasarkan dari tingkat produksi tersebut maka tingkat produktivitas PT.
Muara Krakatau sebesar 0,058. Hal ini menunjukan bahwa tingkat produktivitas
berada pada posisi di bawah rata-rata.
4.1.5 PT. Sahabat Unggul Indonesia
PT. Sahabat Unggul Indonesia yang terletak di JL. Ahmad Yani. Perusahaan
ini memproduksi Pants, Blouses, Shirts. Perusahaan ini bergerak di bidang
produktivitas garmen yang memproduksi produk Knitt dan Panst. Perusahaan ini
didasarkan pada pemesanan setiap rata-rata bulanannya yaitu sebesar 18436 pcs,
Quantity order sebesar 18.436
Berdasarkan dari tingkat produksi tersebut maka tingkat produktivitas PT.
Muara Krakatau sebesar 0,086. Hal ini menunjukan bahwa tingkat produktivitas
berada pada posisi di atas rata-rata dan dinyatakan cukup baik.

4.2 Produktivitas Agregat Perusahaan Garmen
Produktivitas perusahaan garmen dinilai berdasarkan tingkat produktivitas
suatu perusahaan yang menunjukan tingkat produktivitas yang cukup baik.
Berdasarkan penilaian tersebut, manajemen akan mengetahui apakah segala
proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk berlangsung secara baik dan
benar atau sebaliknya. Sehingga dari hasil penilain tingkat produktivitas tersebut
akan memberikan masukan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan ke arah
yang lebih baik lagi dalam industri garmen. Di bawah ini tingkat produktivitas
untuk 5 perusahaan industri garmen.
PT
WINNE
R

Gambar. Tingkat Produktivitas Garmen

Grafik di atas menyatakan hasil tingkat produktivitas dari ke 5 perusahaan
garmen dengan tingkat rata-rata sebesar 0,071 dan dapat di lihat dari produktivitas
PT. Winner sebesar 0,057. Hal ini menunjukan bahwa produktivitas dari PT.
Winner di bawah rata-rata. Sedangkan produktivitas dari PT. Muara krakatau
menunjukan produktivitas yang sangat tinggi diantara ke 4 perusahaan yang lain
yaitu di atas rata-rata dengan tingkat produktivitas sebesar 0,089 dan untuk PT.
Citra Abadi dan PT. Pintu Mas Garmindo menunjukan tingkat produktivitas di
bawah rata-rata yaitu sebesar 0,066 dan 0,058. Sedangkan untuk PT. Sahabat
Unggul Indonesia menunjukan tingkat produktivitas yang tinggi yaitu diatas ratarata sebesar 0,086.
KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Hasil tingkat produktivitas dari ke 5 perusahaan garmen di kota Bogor dengan
tingkat rata-rata sebesar 0,071.
2. Tingkat produktivitas pada PT. Winner sebesar 0,057. Hal ini menunjukan bahwa
tingkat produktivitas di bawah rata-rata.
3. Tingkat produktivitas dari PT. Muara krakatau menunjukan produktivitas yang
sangat tinggi dan cukup baik diantara ke 4 perusahaan yang lain yaitu di atas ratarata dengan tingkat produktivitas sebesar 0,089.
4. PT. Citra Abadi dan PT. Pintu Mas Garmindo menunjukan tingkat produktivitas
di bawah rata-rata yaitu sebesar 0,066 dan 0,058. Hal ini menunjukan tingkat
produktivitas masih belum cukup baik.
5. PT. Sahabat Unggul Indonesia menunjukan tingkat produktivitas yang tinggi yaitu
diatas rata-rata sebesar 0,086. Dari hasil tingkat produktivitas menyatakan PT.

Muara Krakatau dan PT. Sahabat Unggul Indonesia memiliki tingkat
produktivitas yang cukup baik.
5.1 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa
hal sebagai berikut:
1. pihak manajemen disarankan untuk melakukan analisa kinerja produktivitas
tiap bulan dan melakukan tindakanperbaikan jika dari grafik tersebut
mengalami penurunan signifikan.
2. Melakukanidentifikasi dan menganalisa permasalahan di sewing line.
3. Melakukan identifikasi terjadi perubahan style, yang menyebabkan sering
terjadi perubahan lay outmesin dan perubahan operator.
4. Mengontrol dan menjamin kelancaran suplai raw material dan aksesories ke
sewing.
5. meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap hasil produk baik di in line
sewing maupun end line sewing dengan memotivasi operatorsewing untuk
melakukan pekerjaannya dengan mengunakan work method dengan benar .
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