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Bagian order kain
1. Data order/ permintaan konsumen

 
2. Cek stock inventory kain bila ada

maka akan dilanjutkan ke proses.
namun  bila  tidak  ada  akan  di
lanjutkan ke langkah  selanjutnya

3. Mencatat kain yang akan diorder 

4. Supplier  mengecek  stock  ke
gudang.  Ketika  stock  kosong
maka  akan  di  lakukan
pengorderan  oleh  pihak  supplier
dan pihak sogan harus menunggu
sampai  datang,  bayar,  kemudian
dikirim dan jadi  stock  inventory
sogan

5. Kain  di  supplier  ada  kemudian
dilakukan pembayaran oleh pihak
sogan ke suplier

6. Pihak  supplier  mengirim
kainyang  telah  dipesan  ke  pihak
sogan

7. Kain menjadi inventory sogan 



Bagian Order batik Deskripsi

1. Data order/ permintaan konsumen

2. Melakukan  pengecekan  stock
kain yang tealh dibatik batik, bila
stock  ada  maka  langsung  di
lakukan langkah selanjutny yaitu
pewarnaan. 

3. Jika stock kain yang telah dibatik
kosong  maka  pihak  sogan
melakukan  order  kepada
pembatik/pengecap

4. Jika  kain  pada
pengecap/pembatik  kosong
dilkukan  engambilan  kain  ke
sogan

5. Kain ada maka langsung dilakkan
pengecapan/pembatikan 

6. Setelah  selesai
pengecapan/pembatikan  maka
kain yang telah dibatik dikirim ke
sogan 

7. Kain  yang  telah  dibatik  sebagai
inventory sogan



Bagian Order Warna Deskripsi
1. Data order/permintaan konsumen

2. Mengecek  stock  kan  batik  yang
telah  diwarna  jika  ada  maka
dilakukan proses selanjutnya

3. Stock  kain  kosong  maka  pihak
dilakukan pengecekan stock kain
yang telah dibatik. Stock kosong
maka  dilakukan  pemesanan
batik/cap 

4. Stock  ada  dilakukan  proses
pewarnaan.  Pewarnaan  reject
maka dilakukan pewarnaa ulang

5. Warna  jadi  dan  baik  kemudian
disetorkan  ke  departemen  bahan
baku sebagai stock inventory kain
batik yang teah diwarna



Bagian Pewarnaan Deskripsi
1. Order warna dari supervisor yaitu

warna  dan  kain  batik  yang  akan
dipesan

2. Petugas  warna  mengecek  stock
material  warna.  Stock  material
warna  kosong  maka  dilakukan
pengorderan/pembelian  material
warna oleh pihak pengadaan

3. Stock  material  warna  ada  maka
dilakukan persiapan pewarnaan 
Ada beberapa langkah yang harus
dialkukan  sebelum  melakukan
pewarnaan yaitu: 

- Pencampuran warna yaitu meracik
material  warna  sesuai  dengan
warna yang diinginkan

- Penyiapan  air  panas,  air  panas
digunakan  untuk  melarutkan
warna  yang  telah  diracik  sesuai
ukuran dan air sesuai ukuran yang
telah ditentukan

- Penyiapkan  air  panas  untuk
selorotan,  air  panas  yang  berada
dalam  drum  diguankan  untuk
merebus  kain  untuk
menghilangkan lilin bekas batik

- Penyiapan  kain  batik,  meelipat
kain  yang  telah  dibatik  agar
mudah dalam pewarnaan

4. Pencelupan  naptol.  Naptol  yaitu
material  yang  digunakan  untuk
pewarnaan.  Kain  yang  telah



dibatik dicelupkan ke naptol.
5. Kain  yang  telah  dicelupkan  ke

naptol dianginkan/diperas
6. Kain  dicelupkan  pada  garam

pembangkit  agar  warna  sesuai
dengan yang diinginkan

7. Kain dianginkan
8. Kain dicuci
9. Kain  yang  telah  dicuci  dan

kemudian  dilakukan  pelorotan
yaitu  menghilangkan  lilin  yang
masih nempel pada kain

10. Kain  dilakukan  penjemuran
sampai kering

11. Kain  selesai  diwarna  kemudian
disetorkan  ke  supervisor  yang
akan menjadi inventory

Bagian Prapotong Deskripsi
1. Data  order/permintaan

konsumen
 

2. Cek stock kain batik yang telah
diwarna.  Stock  kosong  maka
dilakukan  order  ke
warna/supplier

3. Stock ada maka dilakukan proses
prapotong

4. Setelah  kain  dari  proses
prapotong  kemudian  disetor  ke
supervisor



Flowchart
Bagian Pemotongan Kain Deskripsi

1. Data order konsumen/ size pack

2. Petugas  mengambil  kain  sesuai
dengan kebutuhan

3. Kian dipotong sesuai ukuran

4. Kain  dimasukkan  ke  kotak
kanban

5. Kain di setor ke supervisor
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Bagian Proses Pemotongan

1. Operator  pemotong  mengambil

kertas  dan  bahan  order  produk

dari supervisor produksi.

2. Operator  mengambil  karton

pola  bahan  produk  sesuai

dengan kertas order.

3. Operator  melakukan

pemotongan sesuai dengan pola

produk yang ada di kertas order.

4. Quality  Control  pemotongan,

cek  kesesuaian  pola,  ukuran

pemotongan.

5. Jika  hasil  kain  bahan  yang

dipotong  telah  sesuai,  maka

bahan kain yang telah dipotong

dikembalikan  ke  supervisor

produksi. Jika tidak sesuai maka

dilakukan  permak/pemotongan

ulang. 
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Bagian Jahit

Tidak

Yes

Setor ke pemotong

Selesai

Permak

Pemotongan sesuai pola
produk?

QC Pemotongan

Pemotongan

Pengambilan Pola
Produk

Pengambilan
bahan produk

Mulai



1. Operator jahit mengambil order
jahit di supervisor produksi. 

2. Operator  jahit  melihat  contoh
produk jadi  orderan  yang akan
dibuat sebagai acuan. 

3. Penjahit  memastikan  ukuran
bahan  sesuai  dengan  ukuran
produk yang akan dibuat. 

4. Setelah  bahan  sesuai  dengan
ukuran,  operator  jahit
melakukan penjahitan.

5. Setelah  operator  jahit
menyelesaikan jahitan, operator
quality control  akan mengambil
produk jahitan untuk diperiksa. 

6. Jika  produk  jahitan  sesuai
dengan standar dan lolos quality
control,  maka  bagian  quality
control   akan  melanjutkan
produk  ke  bagian  pemasangan
aksesoris. 

7. Jika produk tidak sesuai standar
dan  tidak  lolos  bagian  quality
control,  maka  produk  direject
dan  dikembalikan  ke  bagian
penjahit  untuk
diperbaiki/permak.

Flowchart
Deskripsi

Bagian Pemasangan Aksesoris

Tida
k

Ya

Setor ke bagian
pemasangan

aksesoris

Selesai

Permak

Produk lolos quality control
jahitan?

QC Jahit

Jahit

Mengukur bahan
jahitan

Melihat contoh
produk jadi

Mulai



1. Operator  pemasangan aksesoris mengambil

produk  yang  sudah  selesai  dijahit  dari

penjahit. 

2. Operator  melihat  contoh  aksesoris  yang

terpasasng di produk jadi.

3. Operator  memasangkan  aksesoris  sesuai

dengan contoh produk jadi/gambar.

4. Operator  quality  control  memeriksa

aksesoris yang terpasang pada produk jadi.

Apakah sudah sesuai dengan standar?

5. Jika  produk  tidak  lolos  quality  control

maka  operator  pemasangan  aksesoris

kembali melihat gambar contoh produk jadi,

bagian mana yang terjadi kesalahan ataupun

ada bagian yang kurang. 

6. Produk jadi dibersihkan dari benang jahitan-

jahitan yang belum rapi. 

7. Setelah  selesai  pemasangan  aksesoris

produk diberikan ke bagian finishing. 

Tidak

Ya

Quality Control
Aksesoris

Pemasangan
aksesoris dan

kancing

Melihat contoh
aksesoris yang

terpasang

Selesai

Setor ke bagian
finishing

Bersihkan jahitan

Produk lolos quality control
aksesoris?

Mulai
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Bagian Packaging

1. Operator packaging menerima produk jadi
dari bagian pemasangan aksesoris. 

2. Operator melihat kertas orderan. Cek :
 Kelengkapan produk orderan.

Jika dalam  satu orderan ada yang 
produk yang belum lengkap maka 
produk jadi tersebut masuk ke rak 
penyimpanan.

 Kesesuaian waktu pengiriman.
Jika orderan mengalami 
keterlambatan pengiriman maka 
dalam paket pengiriman ditambahkan 
bros atau produk ready stock.

3.  Setelah  orderan  lengkap  dan  siap  untuk
dikirim,  produk  jadi  disetrika  terlebih
dahulu.

4. Setelah disetrika produk dibungkus dengan
plastik wrap.

5. Sebelum  bungkus  dengan  paperbag,
pastikan kertas order sudah sesuai dengan
dokumen order. 

6. Setelah  orderan  telah  lengkap,  kemas
produk  orderan  dengan  paperbag beserta
dokumen orderan. 

7. Oderan  yang  sudah  siap  dikemas
merupakan finish good siap untuk dikirim.

Tidak

Rak 
simpan

Terlamba
t

Ya 
tepa
t 

Produk orderan sudah
lengkap?

Produk dikirim orderan
sesuai jadwal?

Penambahan
bros, produk 
ready stock

Penyetrikaan

Pembungkusan
produk dengan

plastik wrap

Pembungkusan
dengan

paperbag

Simpan di rak
penyimpanan
finish good

Selesai

Melihat kertas order

Mulai


