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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Jaman millenial saat ini sering membuat para keluarga muda menjadi 

kurang berinterasi satu sama lain, mereka memiliki kesibukannya masing-masing. 

Kedekatan antara orang tua dan anak pun menjadi renggang karena memiliki 

fokus lebih pada teknologi jika sedang berkumpul bersama. Salah satu cara untuk 

mengakrabkan diri satu sama lain di dalam suatu keluarga adalah dengan 

memiliki kesukaan pada hal yang sama baik dalam hal barang, tempat, makanan, 

pakaian, warna atau hal lainnya. Karena itu tidak jarang para orang tua senang 

mengenakan pakaian yang sama dengan anaknya saat bepergian agar terlihat 

kompak. 

Seorang psikolog yang bernama Astrid Regina Sappie Wiratna 

mengatakan bahwa secara psikologi  para orangtua senang untuk berpakaian 

couple dengan anaknya karena hal tersebut dapat menunjukkan identitas 

kepemilikan, kami satu keluarga. Dan adanya juga rasa kebersamaan yang 

merupakan kebutuhan sosial. Serta pada perancangan ini, peneliti menfokuskan 

pada pakaian couple untuk ayah dan anak laki-laki karena anak laki-laki 

cenderung menjadikan ayahnya sebagai role model mereka disaat beranjak 

dewasa. 

Dan adanya juga konsumen pada pakaian couple ayah dan anak laki-laki 

yang dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh peneliti, dimana 
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menyatakan bahwa 79% orang tua gemar untuk mengenakan pakaian yang sejenis 

dengan anaknya. Keinginan ini muncul dapat berasal dari ibu ataupun dari 

ayahnya sendiri. Namun jika kita lihat saat ini, brand fashion di Indonesia yang 

menawarkan pakaian couple untuk ayah dan anak laki-laki sangatlah kurang. 

Adapun beberapa brand yang menawarkan pakaian tersebut, namun mereka 

memiliki kekurangan pada pengembangan kreasi desain serta motif yang 

diaplikasikan. 

Menurut Gunawan dan Muchardie (2015:142), akhir-akhir ini muncul 

fenomena banyaknya millenial moms yang senang mendandani anak-anak 

mereka, bahkan sudah dimulai ketika sang anak masih berusia balita agar dapat 

berpenampilan sesuai dengan jamannya. Motivasi inilah yang mendasari perilaku 

belanja millennial moms yang mencari keragaman saat memilih produk dan 

berorientasi pada fesyen yang sedang tren bagi anak ujar (Gunawan & Muchardie, 

2015) Bahkan tidak hanya wanita, namun pria dewasa saat ini memiliki daya beli 

yang cukup tinggi pada produk pakaian couple. 

Karena masih sedikitnya brand yang menawarkan produk tersebut, namun 

konsumen yang menyukai produk tersebut cukup banyak, maka hal ini akan 

menjadikan suatu peluang bisnis yang baik untuk kedepannya. Hal yang sama 

juga diungkapkan oleh Dana Maulana, founder dari brand Danjyo Hiyoji. 

Atas dasar tersebut, perancang akhirnya membangun brand yang bernama 

Veer. Dimana brand ini ditargetkan pada keluarga yang ingin mengenakan 

pakaian couple antara ayah dan anaknya. Brand Veer juga pastinya akan 

memberikan desain dan motif yang kreatif dan inovatif, serta mengkhususkan 
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pada pakaian outer agar dapat lebih mempermudah dalam hal mix and match. 

Motif hewan dengan pengaplikasian teknik hand embroidery akan menjadi 

karakteristik dari brand ini sendiri. Pengaplikasian tersebut dilakukan untuk 

menyesuaikan antara karakteristik seorang pria dewasa dengan anak-anak.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan 

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana merancang outerwear couple ready-to-wear untuk ayah dan 

anak laki-laki dengan teknik hand embroidery pada brand VEER? 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan pakaian couple ayah dan anak laki-laki ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Mengembangkan desain fesyen yang lebih beragam dalam segmen 

pakaian couple, terutama pada pakaian untuk ayah dan anak laki-laki yang 

saat ini masih jarang ditemukan. 

b) Mengembangkanteknik hand embroidery yang diaplikasikan dalam sketsa 

outline sebagai motif pada perancangannya. 
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c) Mengembangkan desain fesyen dengan memilih beberapa jenis binatang 

yang dapat mewakili karakteristik atau jiwa dari sepasang ayah dan anak 

laki-laki. 

d) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Veer. 

1.4 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan  

Produk pakaian couple ready-to-wear ini akan dirancang dengan desain 

yang minimalis dan clean cut. Dimana tampilan yang akan diberikan adalah 

boyish dan casual. Serta memiliki detail yang inovatif dan menarik pada motif 

yang akan menggunakan teknik hand embroidery. Dengan menggunakan fit loose 

serta memiliki proporsi midi agar nyaman untuk diigunakan baik untuk pria 

dewasa maupun anak kecil. Rancangan pada pakaian ini akan lebih difokuskan 

pada desain yang symetrical. 

Dalam perancangan ini, peneliti akan menggunakan material suede, crepe 

scuba, dan linen sebagai bahan utamanya serta akan menggunakan warna earth 

color. Teknik yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah hand 

embroidery dengan teknik jahitan turkey work loops, backstitch, french knot, satin 

stitch dalam pembuatan motif pada pakaian tersebut. Sedangkan teknik yang akan 

digunakan dalam pembuatan pola adalah drafting.  

1.5 Pentingnya Perancangan  

a) Turut berkontribusi dalam pengembangan pakaian couple khususnya 

untuk ayah dan anak laki-laki. 
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b) Turut berkontribusi dalam kemajuan industri kreatif Indonesia dalam 

bidang fesyen. 

c) Turut berkontribusi dalam pengembangan bisnis lokal fesyen Indonesia 

d) Turut berkontribusi bagi pengembangan ilmu Desain Fesyen 

e) Membawa nama Universitas Ciputra untuk dapat lebih unggul dalam 

dunia fesyen. 

1.6 Asumsi Dan Batasan Perancangan 

Hal yang umum yang menjadi batasan-batasan dalam penggalian dan perancangan 

brand VEER adalah sebagai berikut: 

a) Batasan ilmu fesyen khususnya pada pakaian ready-to-wear. 

b) Batasan material yang digunakan dalam perancangan ini berupa suede, 

linen, dan scuba sebagai kain utama. 

c) Batasan teknologi yang akan digunakan dalam perancangan adalah hand 

embroidery. 

d) Batasan waktu pengerjaan ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan 

dimulai dari bulan Desember 2017 hingga Juni 2018. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Prosedur yang akan dilakukan dalam perancangan tugas akhir ini adalah 

Design Thinking. Dimana prosedur tersebut akan divisualisasikan dengan 

bentuk diagram seperti berikut.  
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Gambar 1.1  

Prosedur Perancangan Eksperimental 

PENGUMPULAN DATA 

• Data primer 
- Survey kepada 100 responden. 

- Interview 6 expert panel 

- Interview 12 extreme user 

- Observasi 

• Data sekunder 
- Buku, jurnal, artikel, makalah 
- Media online 

IDEASI atau EKSPERIMEN 

PRODUK AKHIR 

PROTOTYPE 

SOLUSI DESAIN 

IDENTIFIKASI MASALAH 

• Brand pakaian couple untuk ayah dan anak 
laki-laki yang masih jarang ditemui. 

• Kurangnya inovasi baru dalam perancangan 
pakaian couple 
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a) Identifikasi masalah 

Adanya permasalahan di masyarakat saat ini mengenai kurangnya 

produsen yang memproduksi pakaian couple, serta keterbatasan desain 

yang ditawarkan, sedangkan peminat pakaian couple itu sendiri semakin 

meningkat di ibu dan ayah muda jaman sekarang. Hal itu menjadikan 

perancang ingin mengembangkan bisnis pakaian couple untuk ayah dan 

anak laki-laki. Selain itu, perancang ingin melakukukan inovasi baru, 

dimana pakaian couple yang bervariasi biasanya hanya terdapat di pakaian 

couple untuk ibu dan anak perempuan. Sedangkan untuk ayah dan anak 

laki-laki akan cenderung memiliki model pakaian standart. Seperti kaos 

dengan print tulisan ataupun print gambar, ada pula hanya kembar warna 

saja dengan model kaos/polo polos.  

b) Ideasi 

Dalam ideasi ini sendiri, perancang melakukan beberapa cara untuk 

memperoleh data tentang hal apa yang disukai oleh konsumen yaitu 

melalui data primer dan sekunder. Dimana data primer dapat diperoleh 

melalui interview dengan expert panel dan extreme user serta 

dilakukannya survey kepada 100 responden. Dan untuk data sekunder 

diperoleh dengan cara melakukan penelitian pada jurnal, makalah, buku, 

dan artikel yang ada. Pencarian data ini dilakukan untuk mendukung solusi 

yang akan diselesaikan oleh perancang. 
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c) Solusi Desain 

Dengan diperolehnya data dari proses ideasi, maka akan dilakukan 

perancangan mengenai outerwear couple yang ditujukan pada ayah dan 

anak laki-lakinya. Dimana desain dan kualitas bahan akan menjadi 

prioritas dalam perancangan ini. Motif yang akan ada pada setiap 

desainnya adalah motif binatang yang memiliki karakternya masing-

masing. Serta akan menyesuaikan dengan target market yang dituju. 

d) Prototipe 

Pada tahap ini, perancang akan mendesain 10 pasang pakaian ready to 

wear. Setelah itu akan dipilih 4 pasang rancangan terbaik untuk 

diwujudkan sebagai prototipe. Material yang akan digunakan akan 

memiliki perbandingan 2:1 dengan kualitas bahan produk aslinya. 

e) Produk Akhir 

Setelah dilakukan proses pembuatan prototipe, perancang akan 

memperbaiki dan mengembangkan dengan menyesuaikan tanggapan dari 

segmen pasar yang telah melihat secara langsung produk prototipe. Proses 

perbaikan terselesaikan, maka akan terbentuklah koleksi untuk 

perancangan pakaian couple untuk ayah dan anak laki-laki dengan desain, 

motif, serta bahan yang akan dijamin kualitasnya. 

 

 

 

 


