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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

CV Kecak Garmen yang merupakan sebuah perusahaan Produsen/ 

Exporter/ Trader pakaian jadi, setiap tahunnya CV. Kecak Garmen memproduksi 

500.000 baju pertahun yang di export menuju negara USA, Italia, Prancis, Swiss, 

Inggris, Australia, Pakistan dan Kanada. CV Kecak Garmen mulai berdiri tahun 

1993 dengan Kang Dharma Wijaya atau yang sering disebut “Kang” sebagai 

pemiliknya, beralamat di Jalan Soka No.126 Denpasar, Bali (Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Denpasar, 2015). CV Kecak Garmen didirikan di Pulau 

Bali sesuai dengan strategi ekonomi yakni Bali merupakan daerah tujuan 

pariwisata dari domestik dan manca negara dimana dengan berakhir 

kunjungannya di Bali memerlukan cendramata. Sedikitnya selain kebesaran CV. 

Kecak Garmen yang ia pimpin, tercatat sebuat industri real eastate dan juga bisnis 

bergengsi pengelolaan lapangan golf dalam lambung utama hotel Grand Bali 

Beach menjadi cakupan usaha miliknya yang menggelinding sukses. Ia bekerja 

menjadi sopir di perusahaan pencelupan kain di Singaraja milik kakaknya. 

Pengalamaan dari aktivitas itulah ia mulai mengenal usaha garmen dan juga 

suasana daerah Kuta yang mulai ditumbuhi kesibukan pariwisata. Berbekal 

pengetahuan itu, dikisarkan tahun 1979 ia yang sudah berekeluarga dengan 

menikasi “Siauw Phwe Nio” memberanikan diri menyewa sebuah kios kecil 

sebagai sebat outlet pakaian jadi. Setelah berjalan cukup lama usahanya mulai 

 



semakin sukses dan memperbanyak pesanan dan semakin lama semakin 

bertambah dalam jumlah besar. Melihat peluang tersebut ia merangkul dua 

adiknya yaitu Ni Ketut Ariani dan Ni Made Wiansoka menggabungkan modal dan 

sepakat membuka usaha garmen yang diberi brand “CV Kecak Garmen” 

berkantor di Jalan Gunung Agung 126, Denpasar. Sesuai dengan simbul CV 

Kecak Garmen yakni Tarian Kecak yang ditarikan oleh lebih dari satu orang, 

namun merupakan satu kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan bersama demi 

kelangsungan pertumbuhan perusahaan. 

Dengan berdirinya CV Kecak Garmen pada tahun 1983 usaha tersebut 

sudah memasuki pasar export dan terus berkembang pesat, bahkan dalam kurun 

waktu itu pesanannya bertambah lagi datang dari Australia yang mendorong  

harus melakukan perluasan lahan industri dan membangun pabrik baru di Jalan 

Soka No.126, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur seluas 1.710 are. Pada Tahun 

1983 saat itu pabrik baru ini sedikitnya memperkerjakan lebih dari 1800 tenaga 

kerja dan tercatat sebagai pengusaha teladan yang banyak meraih penghargaan 

baik dari pemerintah dan kalangan luas. Perusahaan CV Kecak Garmen yang ia 

pimpin telah dua kali mendapatkan Upakarti dari Presiden Soeharto dan 

Penghargaan Primaniarta berturut-turut pada tahun 1995 dan 1996 dari Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan RI, disamping penghargaan sebagai Juara 1 

Pengusahan Menengah Berprestasi Provinsi Bali dari Dinas Koperasi Provinsi 

Bali dan tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi di Bali. 

Namun saat berkembangya teknologi dan usaha dibidang garmen CV Kecak 

mengalami krisis yang mengharuskan banyak pekerja yang diberhentikan. Pada 

tahun 2012 CV Kecak Garmen memiliki pekerja sebanyak 400 orang dan terus 



mengalami penurunan. Hingga saat ini CV Kecak Garmen memiliki pekerja 

sebanyak 110 orang. Khusus dibidang jahit CV Kecak memiliki penjahit sebanyak 

70 orang. CV Kecak Garmen buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari 

pukul 08.00 – 16.00 Wita, waktu istirahat dari pukul 12.00 – 13.00 Wita dan hari 

Sabtu pukul 08.00 – 13.00 Wita tanpa istirahat. 


