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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya kehidupan dan gaya hidup masyarakat, minat akan 

pakaian formal semakin banyak. Hal ini dilihat semakin banyaknya acara formal 

yang mengundang para tamunya untuk mengenakan pakaian formal khususnya di 

kota-kota besar misalnya acara peluncuran oleh perusahaan, acara ulang tahun, 

hingga acara pernikahan. Stone (2012:178) juga berpendapat meskipun dengan 

pakaian sehari-hari yang kian bertambah, masyarakat di dunia tetap suka 

mengenakan pakaian formal di acara-acara spesial. Kain yang elegan, potongan dan 

siluet dipakai dengan perhiasan, arloji, dan aksesoris lainnya merupakan ciri 

kebanyakan pakaian formal. Kategori ini seringkali disebut sebagai “after-5” atau 

“acara spesial”.  

Produksi pakaian berbahan dasar serat sintetis sebagai bahan pakaian cocktail 

wear berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebagai contoh kain berserat 

poliester. Menurut Fletcher (2010:12) serat poliester membutuhkan energi 

sebanyak 106 megajoule, di mana 46 megajoule untuk proses pembuatan bahan 

mentah serat dan 63 megajoule untuk pembuatan serat kain. Selain itu, pembuatan 

serat poliester membutuhkan bahan dasar minyak bumi yang berarti merupakan 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Proses pembuatan serat poliester 

menghasilkan limbah logam yang membahayakan perairan. Di tahap akhir, serat 

poliester membutuhkan waktu yang lama untuk berurai sehingga bagi konsumen 

yang banyak membuang pakaian berserat poliester akan menumpuk di tempat 

pembuangan akhir dalam waktu yang lama. Bahkan sebelum mencapai konsumen, 
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banyak produsen pakaian yang membuang sisa hasil pemotongan pola pakaian. 

Menurut Rissanen (2015:179) pada metode produksi pakaian cut and sew 

konvensional menyisakan 10%-20% dari jumlah kain yang dipakai. Sisa 

pemotongan pakaian tersebut tidak diolah kembali sehingga memperbanyak 

penumpukan limbah pakaian di pembuangan akhir. 

Melihat permintaan konsumen akan serat poliester sebagai bahan pakaian, 

sangat sulit untuk menghentikan produksi serat poliester demi menjaga lingkungan. 

Namun untuk mengurangi dampak buruk poliester terhadap lingkungan dapat 

dilakukan dengan metode zero waste pattern, di mana menurut Rissanen 

(2015:179) metode zero waste merujuk kepada metode cut and sew  yang tidak 

menyisakan kain sehingga di tahap produksi pakaian tidak menyisakan limbah kain 

terutama poliester yang memakan waktu lama untuk mengurai.  

Masyarakat memerhatikan desain pakaian sebagai aspek utama dalam 

pemilihan pakaian cocktail wear. Untuk memperluas varian pakaian cocktail wear, 

selain teknik pola pakaian, juga diperlukan teknik perlakuan kain atau finishing. 

Dalam tugas akhir ini akan memfokuskan pada teknik finishing yang membutuhkan 

panas yaitu pleats. Sejak tren fesyen 2016, teknik pleats tak hanya diterapkan pada 

seragam sekolah saja, juga merabah ke pakaian sehari-hari hingga pakaian pesta 

wanita. Namun sejauh ini, pakaian dengan teknik pleats yang berada di pasaran 

hanya sebatas pleats lurus saja dan hanya tereksplorasi pada jarak antar lipatan kain 

yang bervariasi. Padahal banyak sekali bentuk pleats yang bisa dieksplorasi 

contohnya pleats geometris. Bentuk geometris adalah bentuk yang umum dijumpai. 

Lingkaran, persegi, segitiga dsb adalah bentuk geometris dan pleats dapat 

dieksplorasi lebih jauh bahkan pada bentuk-bentuk umum seperti bentuk geometris. 
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Teknik finishing kain pleats jika dilakukan eksplorasi ke bentuk-bentuk geometris 

akan menghasilkan pakaian dengan efek timbul tiga dimensi. 

Pemilihan kain yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan kain dengan 

pleats yang rapi dan teratur. Specialty Pleaters (2017) mengatakan kain yang tepat 

untuk menghasilkan pleats yang terbaik adalah kain berserat sintetis terutama 100% 

poliester. Jenis kain seperti ini memiliki set point yang tinggi ketika terkena panas 

sehingga dapat lebih mudah untuk di bentuk seperti dilipat pada teknik pleats, 

sehingga hasil yang didapatkan adalah pleats yang kokoh dan tegas. Selain itu 

poliester juga menghasilkan pleats yang tahan lama tanpa bahan kimia. 

Perancangan tugas akhir ini akan lahir brand pakaian wanita dengan nama 

Christalite yang memproduksi koleksi pakaian cocktail wear dengan konsep zero 

waste pattern untuk menjawab isu lingkungan dan teknik pleats geometris sebagai 

teknik desain. Melalui tugas akhir ini diharapkan semakin banyak dan beragam 

pakaian evening wear yang dapat dikonsumsi wanita di Indonesia dengan kebaruan 

dalam hal inovasi teknik dan estetika pakaian sekaligus dapat menjaga kelestarian 

lingkungan dengan mencegah limbah kain di pembuangan menggunakan metode 

zero waste pattern. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang cocktail wear berkonsep zero waste dengan teknik 

pleats geometris tiga dimensi pada brand Christalite? 

1.3 Tujuan Perancagan 

Tujuan perancangan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Cocktail Wear 

Berkonsep Zero Waste dengan Pleats Geometris Tiga Dimensi pada Brand 

Christalite” adalah sebagai berikut. 
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a. Menciptakan desain pakaian cocktail wear bagi wanita.  

b. Menciptakan desain fesyen yang peduli terhadap lingkungan melalui proses 

produksinya. 

c. Menciptakan desain fesyen yang menggunakan material poliester yang 

tahan lama dengan teknik pleats geomteris untuk digunakan pada acara 

formal. 

d. Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari kebudayaan Jepang. 

e. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk hasil ide desain dari Christalite yang diharapkan adalah sebuah koleksi 

yang terdiri atas 5 looks pakaian cocktail wear dengan siluet loose dengan detail 

geometric pleats seluruhnya hasil dari draping. Material yang dipakai sebagian 

besar berserat poliester seperti organza dan taffeta karena dengan material tersebut 

akan terbentuk pleats yang lebih tajam dan jelas. Dalam setiap look dipadupadankan 

dengan kain lainnya seperti velvet dan chennile agar koleksi mencapai 

keseimbangan dalam hal estetika. Warna yang diambil adalah warna gelap seperti 

biru tua, hijau tua, dan merah marun. 

1.5 Pentingnya Perancangan 

Manfaat perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

a. Menciptakan pembaruan dalam hal inovasi teknik dan estetika pada pakaian 

untuk  acara semi formal. 

b. Turut membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi 

limbah kain pada produksi pakaian. 
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c. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen 

d. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fesyen. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Perancangan 

1.6.1 Batasan ilmu 

Perancangan yang dilakukan pada tugas akhir ini berada pada ruang lingkup 

ilmu desain fesyen. 

1.6.2 Batasan material 

Perancangan yang dilakukan pada tugas akhir ini menggunakan bahan utama 

poliester. 

1.6.3 Batasan teknologi 

Perancangan yang dilakukan pada tugas akhir ini menggunakan pleats 

geometris 3 dimensi. 

1.6.4 Batasan waktu 

Perancangan pada tugas akhir ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, 

berlangsung dari Januari 2018 sampai dengan Juni 2018. 

1.6.5 Batasan pasar 

a. Geografis 

Perancangan dilakukan di kota-kota besar khususnya negara Indonesia. 

b. Demografis 

Perancangan ditujukan pada wanita berusia 20-45 tahun di segala status. 

Konsumen berada di kelas ekonomi middle class dan upper class dan 

berpendidikan tinggi serta berwawasan luas. 
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c. Psikografis 

Berdasarkan Teori VALS, perancangan ditujukan kepada Innovators 

atau inovator dan Thinkers atau pemikir. Inovator adalah paling reseptif 

terhadap ide baru dan pemimpin suatu perubahan. Pemikir terbuka 

terhadap ide-ide baru dan menyukai produk yang tahan lama, memiliki 

fungsi dan nilai. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul perancangan maka 

penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu maksud dari judul tugas akhir 

“Perancangan Cocktail Wear dengan Berkonsep Zero Waste dengan Pleats 

Geometris  3 Dimensi pada Brand Christalite”. Penjelasan dan pemabatasan istilah 

untuk masing-masing variable tersebut adalah. 

a. Perancangan 

Berasal dari kata rancang artinya bangun. Merancang artinya mengatur segala 

sesuatu (sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu. 

Perancangan adalah perbuatan merancang (Departemen Pendidikan Nasional, 

2017:927). 

b. Cocktail wear 

Asal mula cocktail wear berasal dari jenis minuman hasil penemuan Amerika 

pada abad ke-19. Cocktail wear merupakan jenis pakaian untuk acara yang 

disebut cocktail party yang diadakan pada sore hari. Sifat cocktail wear lebih 

formal dari pakaian sehari-hari namun tidak seformal evening wear. 

(Cumming, Cunnington, & Cunnington, 2010:50) 
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c. Pleats 

Pleat adalah sebuah istilah di mana selembar kain atau kerta dilipat ke depan 

dan ke belakang menjadi sepasang lipatan ‘gunung’ yang menjadi puncak 

pleats dan lipatan ‘lembah’ yang menjadi dasar dari pleats. (Jackson, 2015:9) 

d. Geometris 

Bentuk geometris bersifat teratur dan tepat secara struktural misalnya persegi 

dan lingkaran. Bentuk geometris dapat terbuat dari garis lurus (rectilinear) atau 

garis lengkung (curvilinear) dan tampil dengan wujud yang tidak alami dan 

matematis. (Fichner-Rathus, 2013:38) 

e. Tiga Dimensi  

Prinsip dasar persepsi kedalaman berasal dari hukum kesederhanaan dan 

mengindikasi bahwa suatu pola akan muncul secara tiga dimensi yang secara 

structural lebih sederhana daripada dua dimensi. (Arnheim, 1974:248) 

f. Zero Waste  

Pada metode produksi pakaian cut and sew konvensional menyisakan 10%-

20% dari jumlah kain yang dipakai, sedangkan metode zero waste merujuk 

kepada metode cut and sew  yang tidak menyisakan kain. (Rissanen, 2015:179) 

 

 

 

 

 

 



	 8	

1.8 Sistematika Penulisan 

Proses perancangan tugas akhir menggunakan metode Design Thinking yang 

merupakan sebuah pola pikir seorang desainer yang memampukan seseorang untuk 

mentransformasi cara mengembangkan sebuah produk, jasa, proses, dan strategi. 

Beberapa faktor kunci dalam penggunaan Design Thinking untuk menciptakan 

inovasi adalah: 

a. Human-Centered Approach; pendekatan yang berfokus pada manusia, yang 

didasari dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi manusia. Hal 

ini membutuhkan empati yang merupakan kemampuan untuk 

memposisikan diri dalam berbagai perspektif. 

b. Integrative thinking; kemampuan untuk tidak hanya bergantung pada proses 

analitis (yang hanya menghasilkan pilihan ini atau itu), namun juga mampu 

untuk melihat keterkaitan antara aspek-aspek yang tersembunyi dan bahkan 

kadang bertentangan dalam sebuah permasalahan sehingga tercipta solusi 

baru yang melampaui solusi alternative yang ada. 

c. Rapid Experimentation & Prototyping; perlunya menciptakan sebuah 

kebiasaan untuk mencoba menciptakan prototype seawal dan sesering 

mungkin agar proses desain dapat diperkaya oleh saran dan kritik dari para 

pemangku kepentingan (stakeholder) hingga akhirnya desain final 

merupakan sebuah desain yang diterima oleh pengguna/pasar. Inovasi yang 

signifikan tidak dihasilkan oleh perbaikan atau perubahan minor, melainkan 

dari proses mempertanyakan segala sesuatu dan mengangkat batasan-

batasan dengan cara yang kreatif sehingga membawa proses desain ke arah 

yang sepenuhnya baru. 
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d. Collaboration; terus meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan 

pengalaman telah menggantikan mitos bahwa desain adalah kerja dari 

“seorang genius yang kreatif” dengan sebuah kenyataan tentang perlunya 

kolaborasi tim lintas disiplin ilmu yang penuh semangat. (Brown, 2009) 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam 

Design Thinking yang divisualisasikan dengan diagram berikut: 
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Tabel	1.1	Perancangan	Tugas	Akhir	|	Dokumen	Perancang	
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1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang diambil adalah semakin banyak limbah yang 

dihasilkan dari sisa produksi pakaian ke pembuangan terutama kain berserat 

poliester yang sangat sulit terurai. Selain itu, eksplorasi teknik finishing 

pakaian cocktail wear yaitu pleats dengan bentuk geometris. Menggunakan 

bahan dasar poliester yang dapat mudah dibentuk dengan pelakukan panas 

dan kimia dengan pleats geometris menghasilkan sebuah pakaian untuk 

acara formal yang indah. Dengan identifikasi kedua masalah tersebut 

menjadikan pakaian cocktail wear yang memiliki nilai estetika dan ramah 

lingkungan. 

2. Ideasi 

Pengumpulan data primer dan sekunder yang akan dilakukan berupa 

wawancara dengan desainer pakaian pleats  serta desainer yang melakukan 

pendekatan zero waste  pada produksinya serta orang-orang yang paham 

dan berpengalaman dengan pakaian dengan teknik pleats dan zero waste 

pattern. Observasi juga dilakukan scara online maupun terjun langsung ke 

lapangan. Sedangkan untuk data sekunder didapat dari jurnal-jurnal 

penelitian yang membahas topik terkait, buku-buku, serta artikel-artikel 

yang ada.  

3. Desain Prototipe 

Setelah mengetahui poin-poin yang dibutuhkan dan dan diinginkan, 

perancang menciptakan 12 koleksi desain yang di mana akan dipilih 5 untuk 

direalisasikan. Material yang digunakan dalam koleksi ini menggunakan 

serat sintetis seperti polister dan velvet. 
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4. Desain Final 

Desain akhir merupakan brand Christalite akhirnya menciptakan 5 produk 

pakaian wanita cocktail wear. Penciptaan produk diharapkan dapat 

memberikan opsi pakaian cocktail wear baru untuk wanita independen serta 

estetika dan added value pakaian cocktail wear yang ramah lingkungan. 

 

 

	


