
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama : Achmad Sinwan Yasin (Pemilik Zushin Konveksi) 

Tanggal  : 28 November 2017 

Tempat  : Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

1. Bagaimana sejarah berdirinya zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Usaha zushin konveksi ini saya mulai dari tahun 2013 tepatnya 

pada tanggal 5 Mei di Desa Padaan Ngaliyan, kemudian saya 

memutuskan untuk pindah lokasi karena akses menuju usaha 

saya ini kurang maksimal, jadi saya pindah di Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dari tahun 2014 

sampai sekarang. 

2. Apa motto dari usaha zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab :  Untuk motto dari zushin konveksi ini adalah ingin menjadi usaha 

rumahan yang bisa maju ke pasar nasional dan internasional, ya 

syukur-syukur bisa mancanegara dan menghasilkan yang terbaik 

untuk kebutuhan para konsumen, membuka lapangan kerja 

khususnya masyarakat terdekat. 

3. Kenapa Bapak lebih memilih mendirikan usaha konveksi daripada usaha 

yang lain? 

Jawab : Saya lebih memilih usaha konveksi ini, karena ada beberpa hal 

yang menjadi maksud saya untuk mendirikan usaha zushin 

konveksi, antara lain: 

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konveksi pakaian 

yang menerima pesanan dari konsumen atau pelanggan. 

b. Menjalankan usaha diberbagai bidang, seperti menjahit, 

obras dan sablon. 



c. Menerima orderan dari konsumen dan bertanggung jawab 

langsung terhadap orderan yang diterima hingga selesai ke 

tangan konsumen. 

4. Apa visi dan misi zushin konveksi? 

Jawab : Visi dan misi zushin konveksi, antara lain: 

a. Visi: 

Menjadi home industry jasa konveksi skala nasional dan 

internasional. 

b. Misi: 

1) Menyediakan produk dan jasa konveksi dengan kualitas 

produk yang berorientasi pada peningkatan citra, estetika 

dan customer brand konsumen. 

2) Menjalin rantai nilai hubungan antara stake holder yang 

berkesinambungan. 

3) Menjalin kemitraan, kesejahteraan bersama dan hubungan 

kerja harmonis berdasarkan prinsip-prinsip manjemen 

profesional dan semangat kebersamaan yang saling 

meguntungkan antar stake holder. 

5. Bagaimana struktur organisasi zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Struktur organisasi zushin konveksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin/Pelayanan 

jasa 

Bagian konveksi 

alat produksi 

Jahit 

Bagian pembelian 

Cutting Packing 

Pimpinan 



6. Apa saja produk yang dihasilkan zushin konveksi? 

Jawab :  Produk yang dihasilkan oleh usaha saya ini antara lain: 

a. Bedcover dan sprei. 

b. Jaket. 

c. Kaos pendek dan panjang. 

d. Wearpack. 

e. Kemeja. 

f. Jas. 

g. Baju seragam. 

h. Seragam Satpam. 

i. Celemek. 

j. Dress. 

k. Sablon. 

l. Celana. 

7. Konsep seperti apa yang Bapak terapkan di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Konsep dari zushin konveksi adalah 

a. Tahap transaksi 

b. Promosi, meliputi promosi melalui foto, melalui kalimat dan 

promosi secara langsung 

c. Mendapatkan customer/pembeli 

d. Dokumentasi bukti pembayaran 

e. Pembayaran uang muka 

8. Bagaimana cara Bapak memberikan pengarahan kepada para pekerja di 

zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 

Jawab : Dalam membangun usaha konveksi ini saya sangat mengutamakan 

pelayanan dan hasil yang baik. Dan dalam memberikan arahan 

kepada para pekerja di zushin konveksi saya memberikan contoh 

sekaligus mempraktekan langsung pemesanan sebelum 

pengerjaan dilakukan. 



9. Bagaimana sistem waktu untuk para pekerja di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

 Jawab :  Untuk masalah waktu bekerja, saya membagi dua waktu, yaitu 

pada pagi sampai sore dari jam 08.00-16.00 WIB dan malam 

hari dari jam 19.00-23.00 WIB, jika memang perlu untuk 

lembur menyelesaikan pemesanan. 

10. Apakah ada syarat tertentu untuk dapat bekerja di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya tidak pernah memberikan syarat apapun untuk dapat bekerja 

di zushin konveksi ini dan tidak memerlukan ijazah tinggi-tinggi 

yang penting ada kemauan belajar dan telaten. 

11. Berapakah jumlah pekerja di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

            Jawab :  Saya memiliki 10 orang karyawan, tiga orang penjahit, satu  

 cutting, dua finishing, satu setting design, satu pasang kancing  

 dan dua    orang sablon. 

 

Nama : Narko (selaku customer di zushin konveksi) 

Tanggal : 28 November 2017 

Tempat : Zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu  

          Kabupaten Kendal  

1. Boleh saya tahu nama dan alamat Bapak selaku pembeli/ pelanggan di 

zushin konveksi ini? 

Jawab : Muhkusno, tapi biasa dipanggil Narko.  

 Saya tinggal di perumahan Ketileng-Semarang 

2. Sejak kapan Bapak Narko mulai bekerjasama dengan zushin konveksi? 

Jawab: Sejak tahun 2015 dan awal mula kerjasama saat saya memesankan  

sprei pesanan dari rumah sakit Ketileng atau yang sekarang di        

kenal dengan nama RSUD Semarang 



3. Apakah benar di zushin konveksi ini menerapkan sistem dengan 

pembayaran uang muka? Jika iya, adakah tambahan biaya lain, contohnya 

biaya pengiriman. 

Jawab : Iya benar,  

             Untuk biaya tambahan tidak ada, karena setiap pesanan yang      

 masuk, saya antar sendiri dan setelah pesanan selesaipun saya  

 ambil sendiri juga.  

4. Apakah pernah terjadi perselisihan antara pembeli dan zushin konveksi? 

Jika pernah, bagaimana solusi menyelesaikan perselisihan tersebut! 

Jawab : Setahu saya belum pernah terjadi perselisihan, sebab dari awal   

   pemesanan sudah sama-sama setuju ya sudah, baik dari pembeli  

   maupun penjualpun jika nantinya tiba-tiba merubah pesanan itu  

   tidak bisa seenaknya, sebab  merubah kesepakatan awal harus  

   ada persetujuan dari kedua belah pihak. 

5. Apakah dengan pembayaran uang muka di zushin konveksi memberatkan 

atau merugikan pihak pembeli? 

Jawab  : Ya tidak, kan dari awal memang sebelum pihak zushin konveksi  

   memberikan informasi kepada saya bahwa harus memberikan  

   uang muka, saya memang rencana memberikan uang muka  

   untuk setiap pemesanan, untuk rugi atau tidaknya pembeli itu  

   sudah menjadi resiko ya karena jika kita sudah berniat memesan  

   barang kita harus tetap melanjutkan proses transaksi tersebut,  

   jika tidak malah kita sendiri yang akan rugi karena telah  

   memberian uang muka, dan jika kita sudah sepakat akan bahan  

   apa yang digunakan dalam pembuatan pesanan, maka dari itu  

   uang muka yang diberikan itu setidaknya untuk membantu   

   penjual dalam pembuatan pesanan kita, dan menjadi bukti  

   bahwa pesanan tersebut tidak bisa di jual kepada pihak lain. 

 

 

 



Nama : Basir (Karyawan zushin konveksi) 

Tanggal : 28 November 2017 

Tempat : Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

1. Apakah Anda karyawan di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab  : Ya, saya adalah karyawan di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

2. Pada bagian apa Anda bekerja di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab  : Saya bekerja di bagian jahit. 

3. Bagaimana Anda menentukan ongkos jahitan di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab  :   Biasanya ongkos jahit itu sangat tergantung dengan  model dan 

bahannya, model sebuah busana itu bisa bermacam-macam, bisa 

model yang simple bisa juga banyak pecah pola, dari cutting 

simple, cutting agak ribet atau cutting sangat ribet. Itu belum 

soal bahannya, bahan katun biasa tentu berbeda ongkos jahitnya 

dengan bahan sutra misalnya, pakai vuring atau tidak? pakai 

tricod atau tidak? dan banyak lagi komponen-komponen yang 

mempengaruhi biaya jahit di zushin konveksi. 

4. Berapakah penghasilan sehari Anda bekerja di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab :  Penghasilan yang saya dapat tidak selalu sama, sebab penghasilan 

dinilai dari banyak dan cepatnya saya menyelesaikan pengerjaan 

pemesanan. 

5. Bagaimana waktu pemesana  dan pelunasan di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

            Jawab : Dalam memesan dan melunasi pembayaran zushin konveksi 

memberikan penjelasan, sebagai berikut: 

a. Waktu produksi dihitung setelah kami mendapatkan 

informasi uang muka/lunas beserta kelengkapan data 



pesanan. Contoh pemesanan 30 pcs dibutuhkan waktu 

produksi 2 hari. 

b. Apabila desain yang cenderung rumit dan orderan diatas 

500 pcs kami memfasilitasi pembuatan sample gratis. 

c. Sample yang telah dibuat memungkinkan untuk direvisi 

terlebih dahulu sebelum produksi massal. Waktu pembuatan 

sample kurang lebih 2 hari. 

d. Pembayaran dilakukan dengan sistem 2 kali pembayaran. 

Yang pertama sebelum pengerjaan orderan sebesar 50 % 

dan yang kedua untuk sisa pembayaran sebelumnya, setelah 

produk selesai diproduksi atau sesuai kesepakatan 

6. Bagaimana jika ada pemesanan yang datang, tapi anda belum pernah 

mengerjakannya? 

Jawab : Biasanya setiap pemesanan yang diterima pastilah pemilik sudah 

paham akan dibuat seperti apa, maka dari itu saya meminta 

kepada pemilik zushin konveksi untuk memberikan sample dalam 

mengerjakan pemesanan yang belum pernah saya kerjakan. 

 

Nama : Zaindun (Karyawan zushin konveksi) 

Tanggal : 28 November 2017 

Tempat  : Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

1. Pada bagian apa Anda bekerja di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya bekerja di zushin konveksi pada bagian cutting atau 

pemotongan kain. 

2. Bagaimana proses pemotongan kain di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Dalam proses pemotongan kain ada beberapa tahap, antara lain: 

a. Tahap pemilihan bahan 

b. Tahap pembuatan desain 

c. Tahap pemilihan ukuran 



d. Tahap pemotongan 

3. Bagaimana teknik pembuatan marker dalam pemotongan kain di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Teknik pembuatan marker adalah: 

a. Pembuatan  pola master (pola asli) setiap size oleh 

bagian sample. 

b. Memberi tanda bagian komponen yang akan di grading pada 

pola master (pola asli) , agar mudah untuk digit. 

c. Memasang pola master yang sudah diberi tanda. 

d. Data komponen tersebut di grading. Grading diawali dari size 

yang terkecil dan diperbesar sesuai dengan speac. 

e. Hasil pola grading disusun dalam hamparan marker sesuai 

dengan rencana. 

4. Kenapa Anda lebih memilih bekerja di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Karena menurut saya pemilik zushin konveksi memberi arahan 

kepada setiap karyawannya, sehingga ketika proses pengerjaan 

tidak ada kesulitan, kalaupun ada pemilik tidak pernah memarahi 

karyawannya beliau lebih mengarahkan, dan para pekerja 

diperlakukan seperti keluarga, kenyaman di lingkungan zushin 

konveksi juga menjadi salah satu alasan saya memilih bekerja 

disini. 

5. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam peletakan komponen pada marker 

di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 

Jawab : Dalam peletakkan setiap komponen pada marker khususnya untuk 

kain/bercorak yaitu ada baiknya kita membuat rancangan bahan 

terlebih dahulu untuk meminimalis kesalahan pada waktu 

peletakkan setiap komponen. Prinsip yang harus  diperhatikan 

dalam peletakkan komponen adalah agar pada saat 



proses cutting mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dan 

akurasi yang maksimal dan tepat 

6. Bagaimana proses penggelaran kain pada bagian Anda di zushin konveksi 

Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Dalam proses penggelaran kain adalah 

a. Gelar kain sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Perhatikan gelaran kain lembar demi lembar secara teliti dan 

cermat. 

c. Pastikan antara gelaran pertama sampai gelaran terakhir 

tepi kain harus sama baik memanjang maupun melebar. 

d. Tegangan kain harus sama. 

e. Pastikan tidak ada kain yang melipat, menggelembung, 

renggang satu sama lain, dan kain harus rata. 

f. Tinggi tumpukan kain atau jumlah lembar kain harus lebih 

rendah, dibandingkan dengan tinggi efektif pisau mesin 

potong. 

g. Kerapatan atau kepadatan kain di bagian atas, tengah, bawah, 

harus sama. 

h. Pasang kertas marker yang sudah di cek, dan siap untuk 

dipasang pada gelaran kain. 

i. Siapkan sticker budling dan numbering pada setiap 

komponen marker. 

j. Siapkan mesin potong (Cutting Machine) sesuai dengan 

spesifikasi tumpukan kain dan gunakan pisau potong yang 

tajam. 

7. Bagaimana cara Anda memisahkan hasil potongan agar tidak tertukar satu 

sama yang lain? 

Jawab : Mengecek dan mencocokan komponen pola dengan komponen 

pola yang terdapat pada kertas marker apakah komponen pola 

sudah lengkap atau belum, kemudian disesuaikan dengan 



number yang telah di tandai sebelumya, dan memisahkan antara 

jenis, bentuk dan ukurannya. 

8. Jenis alat apa saja yang digunakan dalam proses pemotongan kain di 

zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 

Jawab : Dalam mengerjakan pekerjaan saya, zushin konveksi 

menyediakan dua jenis mesin pemotong, yaitu mesin straight 

cutter (mesin pemotong yang berbentuk lembaran plat baja 

lurus dengan ukuran 5 hingga 14 inci) dan mesin rotary 

cutter (mesin pemotong yang berbentuk piringan dengan 

diameter antara 2,5 hingga 10 inci). 

 

Nama : Siti Zulaicha (Karyawan zushin konveksi) 

Tanggal : 28 November 2017 

Tempat  : Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

1. Pada bagian apa Anda bekerja di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya bekerja di zushin konveksi di bagian setting design. 

2. Apa yang mempengaruhi dalam proses setting design di zushin konveksi 

Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Ya ada beberapa yang mempengaruhi dalam proses setting design, 

antara lain model baju, kombinasi warna, ornamen pada baju dan 

bahan design. 

3. Bagaimana cara menentukan ornamen pada pemesanan barang di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya tidak dapat langsung menentukan ornamen pada pemesanan, 

sebab pembeli mempunyai permintaan sendiri untuk tambahan 

ornamen pada pemesanannya. 

4. Berapa jumlah pemesanan di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 



Jawab : Saya tidak dapat menentukan berapa jumlah pemesanan di zushin 

konveksi, bahwa jumlah pemesanan di zushin konveksi tidak bisa 

ditentukan berapa jumlahnya, karena setiap pemesanan selalu 

berbeda permintaannya, ada yang relatif banyak dan ada pula 

jumlah pemesanan dalam jumlah sedikit. Proses pengerjaan 

desain baju sangat berpengaruh terhadap harga. Tergantung 

dengan tingkat kesulitan ataupun kemudahan permintaan dari 

konsumen. 

 

Nama : Ganang (Karyawan zushin konveksi) 

Tanggal : 28 November 2017 

                     Tempat : Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu  

      Kabupaten Kendal  

1. Apakah Anda karyawan di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Ya, saya karyawan di zushin konveksi Desa Sumberejo   

              Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

2. Pada bagian apa Anda di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya di bagian obras 

3. Berapa banyak yang dapat Anda kerjakan dalam sehari mengobras di 

zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 

Jawab : Saya dapat menyelesaikan obrasan kurang lebih 100 pcs 

4. Apakah ada kendala saat Anda mengerjakan pemesanan di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Ada, yang sering kali saya jumpai kendala dalam proses obras 

adalah pada saat pengerjaan seringnya benang terputus. 

5. Apakah jumlah produksi banyak dapat mempengaruhi proses obras di 

zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 



Jawab : Ya, memperngaruhi. Banyaknya jenis jahitan dapat mempengaruhi 

mesin obras saat bekerja. 

 

Nama : Sony (Karyawan zushin konveksi) 

Tanggal : 28 November 2017 

Tempat : Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

1. Pada bagian apa Anda bekerja di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya dibagian sablon 

2. Berapa banyak produksi sablon yang dapat Anda kerjakan di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Saya tidak dapat menentukan berapa banyak yang dapat saya 

kerjakan, sebab pengerjaan akan cepat dilakukan jika proses 

pembuatan screen juga lebih cepat jadi. Ya dikira-kira saya bisa 

mengerjakan sablon kurang lebih 150 pcs dalam sehari jika 

pengerjaan simple. 

3. Sejak kapan Anda bekerja dibagian sablon? 

Jawab : Ya sudah cukup lama, sebelum saya bekerja di zushin konveksi 

saya sudah mengenal sablon disalah satu perusahaan di 

Semarang. 

4. Bagaimana cara perawatan sablon supaya awet? 

Jawab : Sebelum dicuci sebaiknya di setrika dulu, jangan terlalu lama 

direndam, jangan gunakan mesin cuci, jangan disikat dan saat 

mejemur harus dibalik. 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : KH. Bejo Sentoso (Tokoh Masyarakat) 

Tanggal : 20 Desember 2017 

Tempat : Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang praktek jual beli dengan pembayaran 

uang muka? 

Jawab : Praktek jual beli dengan pembayaran uang muka di Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sudah 

banyak yang menggunakan sistem pembayaran uang muka. 

2. Bagaimana peran Bapak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal? 

Jawab : Alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi peran tokoh 

masyarakat atau Ulama’ masyarakat Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli dengan pembayaran uang 

muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

Jawab : Jual beli dengan pembayaran uang muka adalah sah. Hanya saja 

kurang pas, mengingat jual beli dengan pembayaran uang muka 

akan menguntungkan salah satu pihak. Namun dalam hukum 

Islam telah dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan 

pembayaran uang muka.  

4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli dengan pembayaran uang 

muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal ditinjau dari hukum Islam? 

           Jawab : Jual beli dengan pembayaran uang muka dalam hukum Islam 

diperbolehkan, sebab terjadinya jual beli tersebut adanya akad 

yang mana baik penjual dan pembeli sudah sama-sama sepakat. 

Dalam kitab Kasysyaf al-Qina’ menjelaskan bahwa “Akad atas 

pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi 

tanggungan dikemudian hari dengan pembayaran yang maqbudh, 

yakni dilakukan saat itu juga dalam majelis akad”. 



FOTO DOKUMENTASI 

 

1. Proses wawancara dengan Bapak Achmad Sinwan Yasin pemilik zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proses wawancara dengan Bapak 

Muhkusno selaku pembeli/ pelanggan di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Proses wawancara dengan Bapak KH. 

Bejo Sentoso selaku tokoh masyarakat di Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu 

Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proses jahit di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Proses pemasangan kancing di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proses sablon di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Proses pemotongan kain di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proses pemilihan ukuran di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pemilihan ukuran di zushin konveksi Desa Sumberejo Kec. 

Kaliwungu Kab. Kendal. 



9. Proses packing di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Produksi jaket dan kaos di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Produksi kemeja di zushin konveksi 

Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Produksi sablon di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Papan daftar pemesanan barang di 

zushin konveksi Desa Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. 

   












