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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Singkat UKM Maiza Busana 

asal mula UKM Maiza Busana berasal dari tahun 1996 yaitu dari sebuah 

kegemaran seorang ibu rumah tangga yakni Ibu Harmainis dalam mengolah sisa 

sisa kain menjadi sebuah karya seni dimana dilakukannya setelah  berhenti 

bekerja dan mengandung anak keduanya. Beliau bertempat tinggal disebuah gang 

di perumahan tawalib di pekanbaru kota, awalnya karna kegemaran beliau 

terhadap kain membuat beliau mencari pekerjaan sampingan yaitu membantu 

membuat pola baju kepada seorang penjahit baju dan kemudian seiring berjalan 

waktu, Kemampuan Ibu Harmainis semakin terasah sehingga memutuskan untuk 

membuka usaha sendiri di perumahan Tawalib.  

Pada tahun 1998 karena krisis ekonomi Ibu Harmainis pindah ke perumahan 

Griya Pasirmas dengan membeli sebuah rumah dan menjalankan usahanya disana, 

dengan ketekunan dan keuletan ibu harmainis dalam menjahit akhirnya ibu 

harmainis mendapatkan pelanggan di lingkungan baru tersebut dengan memasang 

tarif hanya Rp. 5.000 ,- pada saat itu untuk membuat baju dan pada saat itulah 

UKM Maiza Busana didirikan. Hingga sampai saat ini UKM Maiza Busana tetap 

bertahan walaupun Ibu Harmainis sudah melakukan pindah lebih dari 3 kali, 

dengan kualitas dan pelayanan yang baik mampu menarik pelanggan-pelanggan 

untuk menjahit di UKM Maiza Busana. 

UKM Maiza Busana tidak hanya membuat baju, juga melayani jasa permak  



51 
 

baju dan celana, serta bisa juga menempah baju dengan bahan  yang disediakan 

oleh konsumen kemudian akan dibuat baju oleh ibu Harmainis nantinya sesuai 

dengan permintaan konsumen. 

4.2 Lokasi UKM Maiza Busana 

Lokasi UKM Maiza Busana ini terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan 

Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dimana disana hanya sedikit UKM di 

bidang pembuatan pakaian atau baju serta untuk mendapatkan bahan baku harus 

menempuh jarak yang cukup jauh. 

4.3 Tujuan UKM Maiza Busana 

Tujuan UKM Maiza Busana masih sederhana yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari sekaligus untuk terus berkarya agar bisa 

dijadikan contoh oleh anak-anaknya tentang perjuangan seorang Ibu untuk 

menghidupi keluarganya. 

4.4 Struktur UKM Maiza Busana 

UKM Maiza Busana adalah usaha yang dijalankan oleh Keluarga terutama 

Ibu Harmainis. oleh karena itu struktur dalam UKM Maiza Busana ini adalah Ibu 

Harmainis selaku pendiri sekaligus penjahit baju serta dibantu oleh seorang suami 

dan ketiga anaknya dalam menjalankan usahanya tersebut, sehingga UKM ini 

tidak memiliki karyawan melainkan dijalankan dengan seluruh anggota keluarga 

ibu Harmainis tersebut. 

4.5 Proses Pembuatan Baju 

Proses pembuatan baju ada beberapa tahap, yaitu : 

1. Proses Pengukuran  
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Bahan yang akan dibuat harus terlebih dahulu diukur sesuai dengan 

ukuran badan rata-rata serta jika ada konsumen yang memesan harus diukur 

terlebih dahulu sesuai dengan ukuran tubuh konsumen tersebut. 

2. Proses Penentuan Model atau Jenis Baju yang akan dibuat 

Setelah dilakukannya pengukuran, maka selanjutnya menentukan model 

baju yang akan dibuat, misalnya : baju kebaya, baju gamis, baju batik, pakaian 

sekolah, baju melayu ataupun model baju sesuai permintaan konsumen. 

3. Proses Pembuatan Pola 

Setelah menentukan model baju, maka selanjutnya adalah pembuatan 

pola sesuai dengan model baju yang ingin dibuat, biasanya pola dibuat dengan 

bantuan koran ataupun kertas yang berukuran besar. 

4. Proses Pengguntingan Bahan 

Selanjutnya pola yang telah dibuat disatukan dengan bahan baju yang 

kemudian digunting sesuai dengan pola yang telah dibuat. 

5. Proses Penjahitan Baju 

Bahan yang telah digunting kemudian dijahit hingga menjadi produk jadi 

yaitu sebuah baju dengan menambah bahan-bahan penolong seperti kancing 

dan resleting. 

6. Proses Finishing  

 Tahap finishing adalah tahap dimana baju di obras serta jika ada tambahan 

dari model baju seperti diberi rempel, bordiran, manik-manik, bis biku serta bahan 

pendukung lainnya yang sesuai dengan permintaan dari pesanan konsumen. 
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6. Penjualan 

Tahap terakhir adalah produk yang telah jadi kemudian dijual kepada 

konsumen (proses penjualan). 

 

 


