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AKURASI ADALAH KEAHLIANNYA.

THE COTTON THE WORLD TRUSTS

Sepuluh kantor klasifikasi kapas kami di Amerika Serikat 
mengklasifikasikan 100% semua kapas yang ditanam di 
Amerika Serikat. Kamilah yang pertama melakukannya.

Pada tahun ini, kantor kami memeriksa mutu sekitar 2,1 
juta sampel. Setiap sampel memiliki identitas masing-
masing—label PBI, yaitu penanda identifikasi bundel 
permanen (Permanent Bale Identification). Label 
tersebut penting karena memungkinkan bundel-bundel 
kapas dapat ditelusuri sepenuhnya selama pemrosesan.

Teliti mengamati detail adalah salah satu kualitas kebanggaan kami. Adalah penting bagi kami 
untuk yakin bahwa kami melakukan klasifikasi secara akurat. Peralatan yang kami gunakan sangat 
terkomputerisasi dan canggih, dan selalu dikalibrasi oleh teknisi kami yang mengecek untuk 
memastikan peralatan tersebut beroperasi sebaik mungkin…. Kami mempunyai sistem kontrol internal 
yang kompleks untuk memastikan bahwa mutu yang kami periksa adalah mutu yang sebenarnya.

Akhir-akhir ini, kami mengoperasikan program peranti lunak (software) baru yang memungkinkan 
kami melihat bagaimana peralatan kami mengklasifikasi kapas secara real time, sehingga kami dapat 
menentukan apakah sebuah mesin beroperasi di level terbaiknya atau memerlukan teknisi untuk 
memperbaikinya. Kami memiliki semua teknologi yang paling mumpuni dan terbaik yang pernah ada, 
karena penting bagi pabrik-pabrik pemintalan untuk mendapatkan klasifikasi yang akurat. Jika ada 
sedikit saja variasi dalam kualitas kapas, hal itu dapat mempengaruhi hasil akhir garmen.

Kotak Standar Serat Kapas atau Standard Box sangat penting karena menentukan standardisasi warna 
dan konten daun pada serat kapas (leaf content). Itulah cara menentukan klasifikasi tertentu. Kami 
mempunyai para ahli yang secara manual memasukkan konten daun pada serat kapas ke dalam kotak-
kotak tersebut, sehingga tampak seperti standar yang orisinal. Setelah proses itu selesai, orang-orang 
industri kapas akan datang untuk menyetujui standar-standar tersebut.

Transparansi sangat penting bagi kami karena 
kepercayaan sangat penting. Kami membuka diri pada 
dunia untuk datang dan melihat apa yang kami kerjakan. 
Kami menawarkan untuk mengajarkan apa yang kami 
kerjakan, sehingga kita semua dapat mempertahankan 
perdagangan kapas di tingkatan yang sama, dan agar 
semua pihak dapat mengklasifikasi serat kapas dengan 
cara yang sama pula. Kepercayaan adalah hal yang 
menjadikan industri kapas kuat di seluruh dunia.

“ PADA DASARNYA, KAMI 
MENCIPTAKAN STANDAR-
STANDAR BAGAIMANA 
KAPAS DIBELI DAN 
DIPERDAGANGKAN 
SECARA GLOBAL.”


