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BAB III 

METODE PERANCANGAN & 

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

3.1 Perancangan Desain Tahap Pertama 

Perancangan ini termasuk pada pakaian outerwear couple dimana 

dikhususkan untuk ayah dan anak laki-laki. Tema dari koleksi ini adalah 

“Doppelganger” dimana 3 aspek yang akan ditampilkan pada setiap 

rancangannya adalah siluet yang loose, casual, dan boyish. Teknik yang 

akan diaplikasikan adalah teknik hand embroidery yang terdiri dari french 

knot, turkey work loops, backstitch, satin stitch. Sedangkan untuk warna 

akan menggunakan warna earth color.  

3.1.1 Design Brief  

1) Background sumary 

 Di jaman modern ini, keluarga muda seringkali menginginkan untuk 

dapat tampil fashionable namun juga terlihat kompak dan serasi bersama 

dengan anak-anaknya. Salah satu caranya dengan mereka menggunakan 

pakaian kembar antara ayah dan anak laki-laki. Hal ini ditujukkan pada 

survey 100 responden, dimana 79% responden memiliki ketertarikan pada 

pakaian couple. Namun, pakaian tersebut yang tersedia di pasaran memiliki 

keterbatasan dalam segi desain. Dimana mereka mengharapkan memiliki 

pakaian couple yang tidak berlebihan dan terlihat tetap fashionable jika 
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dilihat. Dengan melihat permasalahan tersebut, perancang memilih desain 

yang tetap memiliki tampilan stylist, boyish, dan casual dengan memiliki 

detail dengan gambar binatang yang nantinya akan diaplikasikan dengan 

teknik hand embroidery yang akan didesain agar tetap dapat diterima oleh 

pria dewasa dan anak laki-laki. Teknik yang diaplikasikan pada pakaian 

couple seperti perancangan tersebut pun masih jarang digunakan oleh para 

desainer, kebanyakan dari pakaian couple hanya berupa motif yang 

diaplikasikan dengan teknik printing. 

2) Overview  

 Perancangan ini ditujukan agar para ayah muda yang memiliki anak 

laki-laki dapat tampil serasi namun juga tetap fashionable. Perancang 

menfokuskan pada pengembangan desain pada setiap pakaian couple yang 

sebenarnya telah ada di pasaran Indonesia sejak lama. Dimana desain yang 

akan dirancang tidak berlebihan, memiliki detail yang menarik dan inovatif, 

serta dapat digunakan baik untuk ayah maupun anak-anak. Desain yang 

inovatif merupakan fokus konsumen saat memiliki produk fesyen. Namun, 

brand yang masih baru ini akan kalah bersaing dengan brand yang sudah 

ada, maka dari itu perancang harus tepat sasaran pada pemilihan target 

market. Serta perlunya strategi pemasaran untuk brand tersebut agar dapat 

dengan cepat dikenal dan diterima oleh pasar Indonesia khususnya pada 

kota-kota besar. Sebuah peluang besar pula, dimana brand fesyen khusus 

outerwear couple ayah dan anak laki- laki saat ini masih jarang ditemui, 
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serta adanya keterbatasan desain pakaian pada brand yang sudah ada lebih 

dahulu. 

3) Purpose 

 Tujuan dibuatnya perancangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 

para keluarga muda yang ingin menggunakan pakaian couple, khususnya 

untuk ayah dan anak laki-lakinya. Serta untuk berkontribusi dalam 

meningkatkan kreativitas pakaian couple dalam segi desain. 

4) Target Market  

Perancangan ini ditujukan pada pria usia 28-40 tahun yang memiliki 

anak laki-lakiusia 4-10 tahun yang memiliki tingkat sosial menengah 

keatas serta hidup di perkotaan. Dimana mereka sering menggunakan 

pakaian couple disaat mereka berlibur atau jalan-jalan di mall bersama 

keluarga. 

5) Kompetitor 

   3.1 Tabel Kompetitor 

No Nama Kompetitor Penjelasan 

1 Castor 

Brand ready-to-wear asal indonesia memiliki desain 

semi-formal yang ditujukan pada ayah dan anak laki- laki. 

Dengan potongan clean cut pada setiap desainnya. Brand 

ini cukup dikenal di kota- kota besar karena seringnya 

mengikuti bazaar. Namun pada desainnya, Castor 

menggunakan printed fabric dengan motif yang sering 
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ada di pasaran. 

2 Baby Gott Style 

Brand ready-to-wear asal indonesia yang dibangun oleh 

keluarga artis ternama. Dimana mereka berfokus pada 

pakaian couple untuk ayah dan anak laki-laki. Namun 

pada waktu tertentu, brand tersebut mengeluarkan koleksi 

pakaian family couple. Brand ini cukup dikenal oleh 

masyarakat dengan cepat karena adanya faktor 

kepopuleran pada founder dari brand tersebut serta 

seringnya menggunakan teman artisnya sebagai media 

untuk promosi. Sedangkan untuk desainnya cenderung 

basic dan sering ada di pasaran, serta adanya durasi yang 

cukup lama untuk mengeluarkan suatu koleksi yang baru. 

3 Ada Ada Aja 

Brand ready-to-wear asal Surabaya, Indonesia ini 

merancang kaos 3D dimana teknik yang digunakan adalah 

hand stitching serta memberikan gambar lukisan tangan 

abstrak. Motif yang digunakan pada koleksinya adalah 

ilustrasi wajah manusia. Secara kualitas tergolong kurang 

karena jahitan tangannya kurang kuat dan mudah lepas. 

Harga yang ditawarkan tergolong murah karena berada di 

harga sekitar Rp 150.000,- per pcs dengan target market 

di kalangan menengah dan kebawah. 
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6) Design spesification 

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 hingga maxi 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, dan linen sebagai bahan utamanya serta akan menggunakan warna 

earth color. Teknik yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah hand 

embroidery dengan jahitan satin stitch, back stitch, dan french knotdalam 

pembuatan motif pada pakaian tersebut. Sedangkan teknik yang akan digunakan 

dalam pembuatan pola adalah drafting.   

a) Limitation 

Produk yang akan dirancang ditargetkan pada keluarga Indonesia khususnya di 

kota-kota besar yang memiliki perekonomian menengah keatas dengan penghasilan 

diatas 10 juta rupiah per bulannya. Serta keluarga yang berani untuk menggunakan 

pakaian yang berbeda dari biasanya. Perancangan ini juga difokuskan untuk 

pakaian kembar antara ayah dan anak laki- laki. Kualitas dari material yang 

digunakan pun harus lebih terjaga dan diperhatikan karena akan digunakan oleh 

anak-anak yang memiliki kulit sensitif. Benang dan teknik bordir tangan yang akan 

diaplikasikan juga terbatas. 
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b) Timeline 

• 3 Oktober s/d 17 Oktober : Desain Development  

• 17 Oktober s/d 31 Oktober : Toal and material preparation  

• 31 Oktober s/d 21 November : Techinical report preparation  

• 12 Desember : Submittion and presentation (sidang proposal) 

• 19 Februari : Bab 3 

• 26 Februari s/d 12 Maret : Prototype dan Bab 3 

• 26 Maret : UTS – Sidang Konsep 

• 2 April : Techinical Sheet 

• 9 April s/d 30 April : Konsultasi produk dan bab 4 

• 7 Mei : Bab 5 

• 14 Mei : Final Review 

• 4 Juni : UAS (Sidang Akhir) 

c) Budget 

• Material : 400.000 per pakaian   

• Produksi : 150.000 per pakaian   

• Collateral : 300.000   

• Lookbook : 500.0000   

• Campaign : 1.000.000  
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3.1.2 Moodboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Gambar 3.1  

   Moodboard 1 

   Sumber : dokumen perancang 

  Melalui moordboard ini, menunjukkan tema dan inspirasi yang akan 

digunakan dalam perancangan koleksi brand VEER. Desain yang ingin 

ditunjukkan adalah pakaian pria dewasa dan anak-anak yang casual namun juga 

boyish. Pemilihan warna earth color untuk koleksi ini juga merupakan warna-

warna yang timeless dan menjadi salah satu trend warna pada tahun 2018. Motif 

yang digunakan akan lebih mengarah pada gambar binatang yang digambar secara 

outline sketch dengan pengaplikasiannya menggunakan teknik hand 

embroidery.Pakaian pada koleksi ini pun akan menggunakan bahan-bahan yang 

memiliki kualitas yang baik agar tidak sensitif pada anak kecil. 
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3.1.3 Rough Sketches 

   Gambar 3.2  

   Rough Sketch 

   Sumber : data pribadi penulis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 3.2  

   Rough Sketch 2 

   Sumber : data pribadi penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 3.4  

   Rough Sketch 3 

Sumber : data pribadi penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 65	

	

	

 
 
3.1.4 Eksplorasi Desain 

1) Moodboard 

 

   Gambar 3.5  

   Moodboard 2 

   Sumber : data pribadi penulis 

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

“Doppelganger”, dimana Doppelganger berasal dari bahasa Jerman yang 

memiliki arti “muka ganda” atau yang sering disebut serupa. Warna yang 

digunakan pada koleksi yang pertama ini adalah earth color, dimana warna 

tersebut juga menjadi tren warna di tahun 2018 ini. Motif yang akan digunakan 

adalah beberapa hewan yang tentunya masih memiliki jiwa yang kuat, tegas, dan 
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maskulin. Untuk teknik pengaplikasiannya akan menggunakan teknik hand 

embroidery yang terdiri dari french knot,, backstitch, satin stitch.  

2) Motif / gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Motif 

Sumber : data pribadi penulis 
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3) Teknik pengaplikasian (teknik hand embroidery) 

   3.2 Tabel Prototype Motif 

Prototype motif 2 

 

Motif yang dijadikan prototype pada 

percobaan kedua adalah motif anjing 

corgi. Teknik yang diaplikasikan pada 

motif ini adalah teknik hand 

embroidery (backstitch, turkey work 

loops, french knot, dan satin stitch). 

Kali ini, teknik hand embroidery tidak 

hanya diaplikasikan pada outline 

motif, namun juga diaplikasikan pada 

bagian dalam motif. 

Menurut beberapa expert panel, 

extreme user, serta dosen 

pembimbing, teknik dan motifnya 

sudah dikembangkan dengan baik 

namun komposisi pengisian 

embroidery dan pemilihan warna 

benang harus diperhatikan dan 

diperbaiki lagi. 
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Prototype motif 3 

 

Pada prototype ketiga ini, teknik hand 

emboidery yang saya gunakan tetap 

sama namun pengaplikasian dan 

komposisinya yang berbeda. 

Pengaplikasian secara gradasi 

memberikan kesan lebih nyata seperti 

bulu anjing corgi sebenarnya. 

Pemilihan warna kacamata dan dasi 

sudah cukup tepat karena sudah 

kontras dengan warna badan. 

Sehingga terlihat perbedaan antara 

aksesoris dengan badannya. 

Motif final 

	
Pada motif ini dapat dilihat bahwa 

pengisian bordir pada motif lebih rapi 

dan gradasinya lebih nampak. 

Pemilihan warna juga sudah lebih 

baik dibandingkan prototype 

sebelumnya. 
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3.2. Uji Coba Desain Tahap Kedua 

Dalam desain tahap kedua ini, peneliti melakukan uji cobasecara kualitatif. 

Dimana dilakukannya wawancara kepada 6 expert user yang memiliki keahlian di 

masing-masingnya. Terdapat expert di bidang fesyen desain, ahli hand 

embroidery, serta seorang psikolog. Sedangkan untuk extreme user, peneliti 

mewawancarai keluarga yang memiliki anak berumur sekitar 3-7 tahun serta 

senang menggunakan pakaian couple di kehidupannya sehari-hari untuk 

beraktivitas. Peneliti menargetkan pada keluarga-keluarga yang tinggal di kota 

besar serta memiliki penghasilan lebih dari 10 juta per bulannya, hal ini dilakukan 

untuk menyesuaikan target market pada brand Veer. 

3.2.1. Teknik dan Instrumen 

Subjek coba pada uji coba desain tahap dua ini mayoritas berubah. Dimana 

untuk expert user perancang mewawancarai desainer fesyen, psikolog, serta 

expert user di bidang hand emboriderydikarenakan adanya perubahan teknik yang 

digunakan antara desain tahap satu dan kedua. Sedangkan untuk extreme user 

berubah dikarenakan adanya kendala untuk bertemu dalam waktu yang singkat. 

Extreme user dipilih secara random sampling namun tetap pada subjek yang 

memang menyukai pakaian couple.  
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   Tabel 3.3  

   Tabel teknik dan instrumen 

Teknik Pengumpulan 
Data 

Sumber data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

Wawancara  Expert user 1) Menurut Anda, apakah teknik 

emboidery yang perancang pilih 

sudah tepat untuk diaplikasikan pada 

pakaian couple ayah dan anak laki-

laki? 

2) Apakah motif dan warna yang dipilih 

sudah tepat dan menarik baik untuk 

anak-anak ataupun pria dewasa? 

3) Berapa harga yang sesuai dengan 

teknik hand embroidery seperti ini? 

4) Warna apa yang sesuai untuk ayah 

dan anak-anaknya? Agar menarik 

namun juga masih bisa mengikuti 

trend dan tidak norak. 

5) Bagaimana dengan bahan, fit, serta 

pemilihan warna secara keseluruhan 

pada setiap pakaian nya? 

6) Pada umur anak berapa tahun yang 

biasanya orangtua mau mengenakan 
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pakaian couple dengan anaknya? 

Dan apa alasannya? 

7) Bagaimana strategi untuk penentuan 

harga jual produk? 

8) Saran untuk perancangan 

Extreme user 1) Menurut Anda, apakah pemilihan 

motif sketch outline sesuai dengan 

target market brand Veer?  

2) Apakah teknik pengaplikasian pada 

prototype sudah tepat? 

3) Apakah pemilihan dan kombinasi 

warna pada protoype sudah tepat dan 

menarik? 

4) Apakah motif serta warna seperti ini 

jika diaplikasikan pada outerwear 

akan menarik dan menjual?  

5) Bagaimana fit, bahan, dan pemilihan 

warna untuk pakaian jaket sesuai 

untuk ayah maupun anak-anak? 

6) Saran dan kritik untuk perancangan. 
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3.2.2. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert User 

1) Geraldus Sugeng 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.7  

   Expert User Geraldus Sugeng 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Motif yang digunakan terkesan lucu, bagus, dan terlihat menjual. Sesuai 

dengan karakter anak-anak. Teknik yang digunakan sudah cukup bagus dan paling 

suka yang percobaan terakhir warna biru karena terlihat lebih rapi dan terlihat 

bagus. Mungkin bisa dibuat lebih timbul lagi, misalkan di bagian kacamata bisa 

menggunakan teknik french knot atau ditambahkan plastic agar ada kesan 3D dan 

lebih lucu. Untuk kombinasi teknik antara french knot dan turkey work loops 

boleh saja, yang penting penempatannya tepat. Secara fit sudah oke, sudah pas. 

Untuk bahan jika dijual dengan harga diatas 1 juta akan lebih baik jika furing nya 

dignti seperti bahan furing jas. Karena kalau pakai katun hero kesannya akan 

seperti barang murah. 



	 	 73	

	

	

 

2) Astrid Regina Sappie Wiranta 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.8  

   Expert UserAstrid Regina Sappie Wiranta 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Paling bagus kalau anaknya sudah bisa jalan, di umur 3 tahun dia sudah mulai 

sadar dengan dirinya dan punya keegoan serta keakuan mulai tumbuh, keinginan 

untuk menyamakan dirinya dengan orang tuanya. Mereka pun punya kebanggaan 

tersediri karena sama dengan orang tuanya. Di umur 5-6 tahun waktu sekolah, 

anak mulai belajar untuk mandiri dan Ia menjadikan orang tuanya sebagai role 

model. Jadi umur yang pas adalah 3-6 tahun. Ada muncul lagi di umur 11-12 

tahun di masa remaja, ada keinginan untuk couple dengan orang tua, tapi mereka 

cenderung memilih. Selain di umur itu, mereka mulai menentukan keinginannya 

sendiri sesuai dengan karakter super hero atau lainnya yang mereka sukai.  
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Warna yang colorfull dan menarik, karena matanya belum terlalu sempurna 

untuk menangkap warna yang muda  kecuali warna untuk sprei dan lainnya. Motif 

untuk anak-anak tidak terlalu berpengaruh karena masih belum paham 

sepenuhnya, yang menentukkan lebih orang tua. Dan seringkali yang 

mematchingkan pakaian couple itu adalah ibunya. Size yang lebih oversized 

karena pertumbuhan anaknya sangat cepat. Sedangkan outer akan lebih bagus jika 

bisa digunakan beberapa bulan. 

3) Yoanita Tahalele 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.9  

   Expert UserYoanita Tahalele 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Secara visual motifnya terkesan cute/lucu, bagus, dan terlihat menjual. 

Sesuai dengan karakter anak-anak. Teknik hand emboridery sudah baik, dengan 

menggunakan 3 teknik tersebut. Untuk  warna pemilihannya sudah tepat, bagus di 

prototype yang terakhir warna biru karena terlihat menjual dan bagus. Secara fit 

bagian pergelangan tangannya kurang fit. Bahan sudah bagus, mungkin bahan 
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bagian dalamnya diganti yang lebih dingin. Dan juga perhitungkan cost bahan 

yang mahal.  Mungkin bisa cari kain di Jakarta agar harga suede nya lebih murah. 

Untuk price point lebih baik di angka 9.000 atau 99.000 karena lebih menarik dan 

menjual. 

4) Fabio Toreh 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.10  

   Expert UserFabio Toreh 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Sudah sesuai dan memang lebih baik jika motif antara anak-anak dan ayahnya 

dibedakan. Motif untuk anak-anak dibawa lebih fun dan cute. Teknik yang 

digunakan sudah  tepat, namun hanya menggunakan 3 teknik saja (french knot, 

satin stitch, dan backstitch) tanpa menggunakan teknik turkey work loops. Sudah 

tepat, lebih baik menggunakan kombinasi warna pada percobaan kedua. Dimana 

terdapat gradasi warna. Warna untuk anak-anaknya lebih fun, sedangkan untuk 

dewasa warnanya sudah tepat (cenderung ke warna gelap, namun tetap kontras 

antara badan dan aksesoris pada motif). Untuk pakaian pada anak-anaknya akan 
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lebih baik jika lebih colorfull. Warna tersebut bisa cuma ada pada detail seperti 

kancing dan lainnya. Antara bapak dan anak tidak harus sama persis, hanya 

sejenis. Fit sudah oke dan sesuai. Namun untuk bahan, bisa dicoba untuk 

menggunakan bahan aksesoris yang khusus untuk anak kecil yang sudah lulus uji 

tes. Pada detail outerwear untuk anak-anak lebih ke arah colorfull. Harga yang 

digunakan pada costing sheet menggunakan harga mass production dan di mark 

up hingga 300%. 

5) Putri Setyarini 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.11  

   Expert UserPutri Setyarini 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Secara visual sudah bagus, cuma teknik nya mungkin lebih pake teknik 

yang aman-aman saja untuk digunakan oleh pria, karena pria cenderung lebih 

aktif. Motif yg saya maksud adalah french knot, takutnya french knot nya kecantol 

sewaktu digunakan. Jadi lebih baik menggunakan teknik yang lebih wearable 
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saja. Menurut beliau, motifnya sudah cukup menarik dan warnanya juga sudah 

bisa mewakili pakaian untuk laki-laki. Dari segi menjual atau tidak, secara visual 

menjual cuma kamu harus pintar-pintar untuk mencari pasar yang benar-benar 

tertarik dengan craft dan kerajinan tangan seperti ini. Dan juga akan dijual 

dimana. Karena orang Indonesia khususnya Surabaya masih belum aware dengan 

produk handmade local dan lebih memilih high end brand. Harga hand 

embroidery secara profesional, untuk ukuran 20x20cm HPP nya mungkin sekitar 

200 ribu dan untuk ukuran 30x30cm sekirar 300 an. Warna yang sesuai untuk 

laki-laki beliau menyarankan warna gelap seperti navy blue,maroon, olive green, 

coklat. Karena karakter anjing nya kan agak lucuapabiladiberi warna yg muda2 

gitu agak terkesan kurang manly. 

3.2.3. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

1) Roy, Jojo, dan Samuel 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.12  

   Extreme User Roy 

   Sumber : dokumentasi perancang 
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Roy (45tahun), Jojo (4 tahun), Samuel (8tahun). Motif pada 

perancangannya sudah menarik dan disukai oleh anak-anak, namun untuk 

ayahnya kadang kurang percaya diri jika menggunakan motif yang terlalu lucu. 

Secara teknik pengaplikasian, yang paling disukai adalah hasil dari prototype 

nomor 3. Warna birunya sudah tepat jika ditujukan untuk diaplikasikan pada jaket 

pria dewasanya. Tekniknya juga lucu jika ada kesan timbulnya seperti itu. Warna 

dan desain jaket secara keseluruhan juga sudah bagus. Untuk bahan, bagian 

dalamnya agak panas tapi untuk suedenya sudah halus dan nyaman saat 

digunakan, apalagi untuk jaket ke anak kecilnya. 

2) Rudi dan Roesyee 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.13  

   Extreme UserRudi Soegiyo 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Rudi Soegiyo (34tahun), Roesyce (3 tahun). Motif untuk anak-anak sudah lucu, 

tapi untuk motif ayahnya masih terlalu lucu juga. Biasa anak-anak juga suka motif 

binatang daripada yang lain. Anak umur  3  tahun masih nurut sama apa yang 

dikasi sama orang tuanya, jadi biasanya yang menentukan motif dan desain adalah 

orang tuanya. Motif bordir pada percobaan ketiga paling menarik daripada kedua 
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motif yang lainnya. Teknik nya sudah tepat. Sedangkan untuk pemilihan dan 

kombinasi warna pada protoype sudah tepat dan menarik, warnanya terlihat 

mahal. Untuk warna yang tua atau gelap cocok untuk pria dewasa, sedangkan 

untuk warna cerah atau pastel cocok untuk anak-anak.  

Secara keseluruhan, motif sudah menarik dan dirasa sudah layak untuk dijual. 

Untuk motif ayahnya lebih diperhatikan lagi saja, jangan yang terlalu lucu. 

Pakaian bisa menjual apabila sesuai dengan target market yang dituju. Akan lebih 

cocok jika digunakan oleh orang-orang yang suka bepergian ke iklim dingin. 

Karena jaketnya cukup tebal. Jika digunakan di Surabaya pada siang hari akan 

tidak ada yang mau menggunakannya. Namun bahan cukup halus dan nyaman 

untuk anak-anak. Bagian dalam (furing) coba cari bahan yang lebih dingin. Secara 

fit sudah pas.  

3) Yayan  

 

 

 

 

 

   Gambar 3.14 

   Extreme User Yayan 

   Sumber : dokumentasi perancang 
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Yayan (37 tahun), Miru (7 tahun). Motif anjingnya lucu, ditambah dengan 

teknik nomor 3 menambah kesan lucunya. Teknik yang digunakan sudah bagus 

dan menarik. Pakaiannya juga nyaman saat digunakan, hanya mungkin pas jika 

digunakan untuk anak yang berumur 4 tahun. Warna coklat juga sering digunakan 

oleh bapak dan anaknya, karena warnanya termasuk warna-warna netral. Secara 

keseluruhan desain sudah bagus dan terlihat sudah dapat diterima oleh pasar. 

Yang terpenting adalah strategi penjualan dimana harus sesuai dengan target 

marketnya. 

4) Dodi dan Ardah 

 

 

 

 

   Gambar 3.14  

   Extreme UserDodi 

   Sumber : dokumentasi perancang 

Dodi (50 tahun), Ardah (7 tahun) motif sketsa outline gambar anjing 

menarik dan lucu. Ditambah pula dengan teknik pengaplikasian akhir pada 

prototype paling disukai karena terlihat rapi dan ada gradasi warna yang membuat 

tampak lebih bagus dan menarik. Pemilihan dan kombinasi warna pada protoype 

sudah tepat dan menarik. Mungkin untuk yang kuning cocok untuk anak, biru 
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cocok untuk ayahnya. Untuk keseluruhan, kliatan bagus secara visual, kelihatan 

mahal juga, dan seharusnya bisa laku di pasaran jika sesuai ke target marketnya 

yang memang suka berpakaian couple. Bajunya bisa dibeli sendiri-sendiri juga 

bagus. Fit jaket nya sudah pas dan nyaman untuk anak umur 4 tahun. Bahannya 

sudah bagus dan halus, mungkin untuk bagian dalam masih agak panas. Jadi bisa 

diganti dengan bahan yang lebih nyaman dipakai, apalagi melihat cuaca Surabaya 

yang lumayan panas, nanti takutnya gampang gerah anaknya. Untuk desain, lebih 

menarik yang anak-anak, untuk ayahnya harus lebih dikembangkan lagi karena 

masih terlihat kurang istimewa. 

3.2.4. Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Secara keseluruhan dari hasi uji coba pasar, penampilan visual baik motif 

ataupun desain sudah menarik. Pemilihan motif binatang sudah tepat karena 

cenderung anak-anak menyukai pakaian dengan motif binatang, apalagi di umur 

anak yang masih berusia 3-7 tahun. Secara teknik pengaplikasian hand 

embroidery pada motif, para expert dan extreme menyukai teknik pada prototype 

ketiga karena secara visual lebih tampak rapi dan adanya nilai seni. Untuk warna 

yang sesuai untuk pakaian pria dewasa adalah warna yang cenderung gelap, 

sedangkan untuk anak-anak adalah warna yag cerah. Bahan yang digunakan pada 

protoype sudah tidak ada masalah untuk bagian suede, namun untuk furingnya 

harus diganti dengan bahan yang lebih digin dan memiliki kesan mahal, dilihat 

dari harga jualnya nanti yang akan melebihi angka 1 juta untuk pakaian ayahnya. 

Fit jaket sudah tidak ada masalah, hanya ada minor kesalahan pada rib lengan 
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pakaian pria dewasanya. Price point untuk harga jual akan menggunakan Rp 

99.000,- 

3.3. Pengembangan Desain Tahap Kedua 

3.3.1. Final Sketches  

1)  Rancangan 1 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.15 

   Rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 
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2) Rancangan 2 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.16  

   Rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen: Angelina Liony 

3) Rancangan 3 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.17  

   Rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen: Angelina Liony 
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4) Rancangan 4 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.18  

   Rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

 
 

3.3.2. Technical Sheet 

1)  TD - Rancangan 1 (ayah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.19  

Techinical drawing rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 
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2) TD- Rancangan 1 (anak) 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.20 

   Techinical drawing rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

3)  TD - Rancangan 2 (ayah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Gambar 3.21  

   Techinical drawing rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 
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4) TD - Rancangan 2 (anak) 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.22  

   Techinical drawing rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

 

5) TD – Rancangan 3 (ayah) 

 

 

 

 

 

 
   Gambar 3.23  

   Techinical drawing rancangan 3 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 
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6) TD – Rancangan 3 (anak) 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.24 

   Techinical drawing rancangan 3 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

 

7) TD – Rancangan 4 (ayah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gambar 3.25  

   Techinical drawing rancangan 4 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 
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8) TD – Rancangan 4 (anak) 

 

 

 

 
 

 
Gambar 3.26  

Techinical drawing rancangan 4 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 

3.3.3. Speech Sheet 

1) Design 1 (ayah) 

   Tabel 3.4  

   Speech sheet  rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

	

	

Style number Design 1 (son) - Outer 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 
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Hems Hand Stitch 

Label Position Center Back 

Button Snap button 

Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  

Bust : 94cm Shoulder Lenght : 13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder : 40cm Sleeve Length:58cm 

Bodice Length : 68cm   

CUTTER NOTES 

Center front cut unfold 2x, center back cut fold  1x, 

center sleeve cut 1x, sleeve cut 2x, pocket cut 2x, flap 

pocket cut 1x, collar rib fold cut 1x, rib bottom bodice 

fold cut 1x, rib bottom sleeve fold cut 1x, back stitch for 

all finishing 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: suede, rib                                    

Inner fabric : asahi                                          

Button : snap button 

1.5 cm seam allowance, back stitched for all finishing. 

Cross stitch for application. 



	 	 90	

	

	

2) Design 1  (anak) 

   Tabel 3.5  

   Speech sheet  rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

 

 

Style number 
Design 1 (son) - 

Outer 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand Stitch 

Label Position Center Back 

Button Snap button 

Thread Polyester 
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FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  

 

Bust : 94cm 
Shoulder Lenght : 

13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder : 

40cm 
Sleeve Length:58cm 

Bodice Length : 

68cm 
  

CUTTER NOTES 

Center front cut unfold 2x, center back cut 

fold  1x, center sleeve cut 1x, sleeve cut 2x, 

pocket cut 2x, flap pocket cut 1x, collar rib 

fold cut 1x, rib bottom bodice fold cut 1x, 

rib bottom sleeve fold cut 1x, back stitch for 

all finishing 

 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: suede, rib                                    

Inner fabric : asahi                                          

1.5 cm seam allowance, back stitched for all 

finishing. Cross stitch for application. 
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3) Design 2 (ayah) 

   Tabel 3.6 

   Speech sheet  rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

 
SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

	

	

Style number Design 2  (dad) - Outer 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand stitch 

Label Position Center back 

Button Basic button 

Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  

Bust : 94cm Shoulder Length : 13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder : 40cm Sleeve Length:58cm 

Button : snap button  
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Bodice Length : 68cm   

CUTTER NOTES 

Center front cut unfold 2x, side front cut unfold 2x, 

center back cut fold  1x, sleeve cut unfold 2x, pocket 

cut unfold 2x, back stitch for all finishing 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: linen wool        

   Inner fabric : asahi                                           

Button : basic button 

1.5 cm seam allowance, back stitched for all 

finishing. Cross stitch for application. 

 

4) Design 2 (anak) 

   Tabel 3.7 

   Speech sheet  rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

 

 

Style number Design 2 (son) - Outer 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 
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GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand stitch 

Label Position Center back 

Button Basic button 

Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  

Bust : 94cm Shoulder Length : 13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder 

: 40cm 
Sleeve Length:58cm 

Bodice Length 

: 68cm 
  

CUTTER NOTES 

Center front cut unfold 2x, side left front 

cut unfold 1x, side right top front cut 

unfold 1x, side right top front cut unfold 
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1x, center back cut fold  1x, center sleeve 

cut unfold 2x, side sleeve cut unfold 2x, 

pocket cut 1x,  back stitch for all 

finishing 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

 

Fabric used: linen wool 

  Inner fabric : asahi                                         

Button : basic button 

1.5 cm seam allowance, back stitched for 

all finishing. Cross stitch for application. 
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5) Design 3 (ayah) 

Tabel 3.8 

Speech sheet  rancangan 3 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

 

 

Style number Design 3  (dad) - Top 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand Stitched 

Label Position Center Back 

Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  Bust : 94cm Shoulder Lenght : 
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13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder : 

40cm 
Sleeve Length:58cm 

Bodice Length : 

68cm 
  

CUTTER NOTES 

Center front fold cut 1x, side front unfold 

cut 2x, center back fold  cut 1x, sleeve 

cut unfold 2x, fake pocket cut 2x, collar 

rib fold cut 1x, rib bottom side bodice 

fold cut 1x, rib bottom side sleeve fold 

cut 1x, back stitch for all finishing 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: suede, rib 

Inner fabric : Asahi 

1.5 cm seam allowance, back stitched for 

all finishing. Cross stitch for application. 
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6) Design 3 (anak) 

   Tabel 3.9 

   Speech sheet  rancangan 3 koleksi brand “VEER” 

   Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

 

 

Style number Design 3 (son) - Top 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand Stitched 

Label Position Center Back 

Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  Bust : 94cm Shoulder Lenght : 13cm 
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Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder : 

40cm 
Sleeve Length:58cm 

Bodice Length : 

68cm 
  

CUTTER NOTES 

Center front fold cut 1x, center back fold  

cut 1x, top side sleeve cut unfold 2x, 

bottom side sleeve cut unfold 2x, fake 

pocket cut 2x, collar rib fold cut 1x, rib 

bottom side bodice fold cut 1x, rib bottom 

side sleeve fold cut 1x, back stitch for all 

finishing 

 

 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: suede, rib 

  Inner fabric : asahi 

1.5 cm seam allowance, back stitched for 

all finishing. Cross stitch for application. 
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7) Design 4 (ayah) 

Tabel 3.10 

Speech sheet  rancangan 4 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

 

 

Style number Design 4  (dad) - Outer 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand Stitched 

Label Position Center Back 

Button Basic button 
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Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  

Bust : 94cm 
Shoulder Lenght : 

13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder 

: 40cm 
Sleeve Length:58cm 

Bodice Length 

: 68cm 
  

CUTTER NOTES 

Center front cut unfold 2x, center back 

cut fold  1x, collar cut fold 1x, center 

sleeve cut 2x, side right sleeve cut 2x, 

side left sleeve cut 2x, back stitch for all 

finishing. 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: linen wool 

 Inner fabric : asahi 

1.5 cm seam allowance, back stitched for 

all finishing. Cross stitch for application. 
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 Button : basic button 

 

8) Design 4 (anak) 

Tabel 3.11 

Speech sheet  rancangan 4 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 

SPECIFICATION SHEET 

TECHNICAL DRAWING ARTICLE 

 

 

Style number Design 4 (son) - Outer 

Season Fall/Winter 2018 

Key Date 17-Apr-18 

Designer Angelina Liony 

Factory Mr. A 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams Herringbone stitch 

Hems Hand Stitched 

Label Position Center Back 
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Button Basic button 

Thread Polyester 

FABRIC SWATCHES PATTERN MAKER NOTES 

  

 

Bust : 94cm 

Shoulder Lenght : 

13cm 

Waist :77cm Arm Hole: 46cm 

Back shoulder : 

40cm 
Sleeve Length:58cm 

Bodice Length : 

68cm 
  

CUTTER NOTES 

Center front cut unfold 2x, top side front 

cut unfold 2x, bottom side front cut 

unfold 2x, center back cut fold  1x, collar 

cut fold 1x, sleeve cut 2x, back stitch for 

all finishing 

OTHER DETAILS MACHINIST NOTES 

Fabric used: linen wool 1.5 cm seam allowance, back stitched for 
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 Inner fabric : asahi                                         

Button : basic button 

all finishing. Cross stitch for application. 

 

3.3.3 Costing Sheet 

1) Design 1 (ayah) 

Tabel 3.12 

Costing  sheet rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 
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2) Design 1 (anak) 

Tabel 3.13 

Costing  sheet rancangan 1 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Lion 
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3) Design 2 (ayah) 

Tabel 3.14  

Costing  sheet rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony  
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4) Design 2 (anak) 

Tabel 3.15 

Costing  sheet rancangan 2 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 
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5) Design 3 (ayah) 

Tabel 3.16 

Costing  sheet rancangan 3 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 
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6) Design 3 (anak) 

Tabel 3.17 

Costing  sheet rancangan 3 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 
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7) Design 4 (ayah) 

Tabel 3.18 

Costing  sheet rancangan 4 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 
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8) Design 4 (anak) 

Tabel 3.19 

Costing  sheet rancangan 4 koleksi brand “VEER” 

Dokumen : Angelina Liony 

  


