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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dunia fashion di Indonesia saat ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Fashion yang semulanya merupakan kebutuhan 

sekunder saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar orang 

bahkan hampir semua orang. Terutama di Indonesia yang sudah mendapat 

pengaruh fashion sangat besar dari budaya Barat yang membuat mereka ingin 

tampil lebih trendy dan fashionable. 

Kemajuan di dunia fashion yang sangat pesat saat ini, membuat 

masyarakat menjadi lebih tertarik terhadap pakaian yang tidak hanya indah dan 

bagus desainnya namun juga unik terutama bagi para pecinta fashion. Salah 

satunya bahan yang sudah sangat familiar dan disukai para pecinta fashion dan 

masyarakat umum adalah denim. Denim yang semulanya hanya berupa celana 

panjang jeans atau sebagai bottom saat ini telah mengalami banyak perubahan, 

yaitu  dengan mengolah bahan denim menjadi sebuah Top, Dress, bahkan 

aksesoris seperti sepatu, topi dan lainnya. 

Denim dan Jeans merupakan sesuatu yang berbeda. Denim merupakan 

bahan dasar dari pembuatan celana jeans dan Jeans merupakan celana yang 

terbuat dari bahan Denim. Celana Jeans atau Denim adalah sebuah trend fashion 

yang banyak berkembang dari masa ke masa dan terus bertahan di abad modern 

sekarang ini (William Segal, 1969). 



	   2	  

Celana Denim pertama kali dibuat pada tahun 1560-an di Genoa, Italia, 

yang dibuat untuk keperluan angkatan laut karena bahannya yang memungkinkan 

digunakan dalam keadaan basah dan kering. Bahan denim disebut jeans dan 

berasal dari bahasa Perancis, bleu de genes, atau celana biru dari Genoa (Mary 

Bellis, 2015). 

Pada tahun 1800 an di Genoa dicoba membuat celana dari bahan kain 

denim ini. Ternyata celana dari denim ini banyak yang menyukai tidak hanya 

masyarakat Genoa melainkan juga warga Perancis. Dari sinilah penyebutan istilah 

jeans berasal. Masyarakat Perancis menamai celana dari denim buatan Genoa 

dengan nama Genes atau celana dari Genoa (Lynn Downey, 2014). Orang Inggris 

dan Amerika melafalkannya menjadi Jeans. Jadi jelaslah kain denim itu bahan 

untuk membuat celana yang dinamai Jeans atau di indonesia disebut Jins. Dan 

pada abad 18 jeans mulai masuk Amerika Serikat. 

Tahun 1970 adalah masa dimana Denim atau jeans diproduksi massal, dan 

moment inilah yang kemudian menjadikan denim/ jeans mencapai puncak 

popularitasnya. Tahun 1970-an ketika Barat dilanda “endemi” hippie, jins menjadi 

salah satu atribut yang melekat pada mereka, menjadi simbol pemberontakan 

terhadap kemapanan. Tidak jarang “para pemberontak” itu sengaja mengoyak-

ngoyak celana jins mereka untuk mempertegas penolakan mereka pada 

kemapanan (Lynn Downey, 2014) 

Mereka yang menganggap diri pengikut mode, pernah tidak tertarik pada 

jeans. Jeans lalu berkembang lebih sebagai baju untuk para pekerja kerah biru di 

Amerika. Jeans bahkan kemudian identik dengan pakaian kerja para koboi ketika 
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menggembala sapi mereka dari atas kuda mereka. 

Setelah dua abad terus bertahan, jeans sudah benar-benar naik kelas, dari 

pakaian pekerja kasar di Amerika, kini menjadi pakaian paling fashionable dan 

wearable yang pernah ada. Sampai saat  ini pun jeans masih merupakan trend 

yang terus berlanjut serta memiliki potensi nilai jual yang tinggi (William Segal, 

1969). 

Battenberg Lace adalah sejenis pita renda yang berasal dari Amerika yang 

memiliki waktu pembuatan yang sangat lama. Nama “Battenberg Lace” itu 

sendiri diambil karena untuk menghormati pernikahan keluarga Battenberg di 

Amerika (Erin Maurer, 2009). Perpaduan dengan Battenberg Lace dipilih karena 

untuk memunculkan kebaruan pada pakaian berbahan denim yang belum pernah 

ada sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa denim dari waktu ke 

waktu terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu penulis ingin menciptakan 

sebuah konsep pakaian denim yang belum pernah ada sebelumnya untuk terus ikut 

serta dalam peningkatan kain denim agar pakaian denim memiliki khas yang 

beraneka ragam dan tidak terhenti di satu konsep yang sama sehingga tidak 

membuat para pemakainya merasa bosan dengan denim yang sama seperti pada 

umumnya. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan masalah yang akan dibahas dan 

dicari solusinya melalui perancangan ini yaitu: 

• Bagaimana rancangan ready-to-wear wanita berbahan washed denim yang 

dipadukan dengan Battenberg Lace pada brand Espoir? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

• Menciptakan desain fashion untuk wanita berusia 17-35 tahun yang 

menginginkan desain pakaian denim yang berbeda dari lainnya. 

• Menciptakan desain fashion menggunakan bahan washed denim yang 

dipadukan dengan Battenberg Lace 

• Mencipatakan desain fashion yang sesuai dan bernilai jual bagi brand 

Espoir 

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Spesifikasi hasil produk yang diharapkan dalam perancangan ini adalah: 

a. Desain dan Trend 

Desain dan trend pada perancangan ini mengambil konsep ready-to-wear. 

Perkembangan fashion yang meningkat pesat saat ini membuat konsumen  

tidak hanya ingin memakai pakaian yang bagus dan indah desainnya, 

namun  juga unik sehingga konsep ini mengambil perpaduan dari bahan 
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lain untuk diaplikasikan pada pakaian yaitu berupa bahan Battenberg Lace 

dengan motif tertentu yang sedang trend saat ini misalnya florals. Serta 

memiliki desain yang simple edgy dengan siluet pakaian yang loose. 

b. Material  

Material yang digunakan dalam rancangan ini berupa satu material sebagai 

bahan utamanya yaitu denim dan satu material sebagai perpaduan yaitu 

Battenberg Lace. Dan material denim tersebut harus dipertimbangkan 

tanpa mengurangi kenyamanan si pemakai. 

 

1.5. Pentingnya Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

• Menciptakan kebaruan dalam hal inovasi desain pada pakaian wanita 

terutama yang berbahan Denim 

• Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fashion 

• Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fashion 

 

1.6. Asumsi dan Batasan Perancangan 

Di dalam bab ini, anda memberikan batasan kepada penggalian dan perancangan  

anda. Hal yang umum yang menjadi batasan adalah:  
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a. Batasan ilmu  

Perancangan yang dilakukan berada pada ruang lingkup ilmu desain 

fesyen 

b. Batasan material  

Perancangan yang dilakukan menggunakan dua macam jenis kain, 

sebagai bahan utama yaitu denim dan bahan kedua Battenberg Lace 

c. Batasan teknologi 

Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik dyeing/washed 

d. Batasan waktu  

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, 

yaitu berlangsung dari periode Agustus 2017 hingga Juni 2018 

e. Batasan pasar  

1. Geografis  

Perancangan dilakukan di wilayah kota Surabaya, Jawa Timur, 

Indonesia 

2. Demografis  

Perancangan ditujukan kepada wanita remaja hingga dewasa 17-35 

tahun yang menyukai fashion. Konsumen berada di kelas ekonomi 

middle class dan upper class, tinggal di daerah perkotaan. 

3. Psikografis  

Perancangan ditujukan kepada target konsumen yang mempunyai 

psikografis berdasarkan teori AIO (activity, interest, opinions) 

yaitu pengukuran aktivitas, minat/ketertarikan dan opini/pendapat 
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konsumen. Menurut Engel, dkk, AIO (activities, interest, dan 

opinion) adalah:  

1) Activities (kegiatan) adalah tindakan nyata seperti menonton 

suatu medium, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada 

tetangga mengenai pelayanan yang baru. Walaupun tindakan 

ini biasanya dapat diamati, alasan untuk tindakan tersebut 

jarang dapat diukur secara langsung. Aktivitas yaitu orang yang 

mudah atau tidak bergerak dan bereaksi serta bertingkah laku 

secara spontan.  

2) Interest (minat) akan semacam obyek, peristiwa, atau topik 

adalah tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus 

maupun terus-menerus kepadanya. Minat ialah usaha aktif 

menuju pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan pada umumnya yaitu 

titik akhir daripada gerakan yang menuju ke sesuatu arah tetapi 

tujuan minat adalah melaksanakan suatu tujuan.  

3) Opinion (opini) adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang orang 

berikan sebagai respons terhadap situasi stimulus dimana 

semacam “pertanyaan” diajukan. Atau dapat diartikan sebagai 

hasil pekerjaan pikir dalam meletakkan hubungan antara 

tanggapan yang satu dengan lainnya, antara pengertian satu 

dengan pengertian lainnya dan dinyatakan dalam satu kalimat. 

Opini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan, 

dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, 

antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa datang, dan 
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penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran atau 

menghukum dari jalannya tindakan alternatif.  

 

1.7. Definisi Istilah 

Terdapat beberapa istilah di dalam perancangan Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Ready-to-Wear 

Ready-to-wear adalah suatu jenis busana yang dapat dikenakan sesuai 

dengan fungsi dan kegunaannya (wearability), dan biasanya diproduksi 

secara massal atau terbatas dalam berbagai pilihan, ukuran dan warna serta 

yang terpenting adalah ketahanan dan proses perawatan serta pemeliharaan 

busana yang tidak rumit. 

2. Denim 

Denim ini sering ditafsirkan jeans oleh para pembaca atau pemakai 

produk. Di sisi lain, denim dan jeans merupakan sesuatu yang berbeda. 

Jeans adalah celana yang terbuat dari bahan material denim. Denim 

merupakan bahan baku dalam pembuatan celana jeans. Dan denim ini 

adalah kain katun kasar yang pada mulanya digunakan untuk busana para 

pekerja tambang, namun berkembang secara terus-menerus hingga saat ini 

menjadi beraneka ragam modelnya. 

3. Battenberg Lace 

Battenberg Lace adalah sejenis pita renda yang berasal dari Amerika. 

Nama tersebut dipilih karena untuk menghormati pernikahan keluarga 

Battenberg di Amerika, dimana waktu pembuatan renda tersebut sangat 
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lama. 

4. Washed 

Washed adalah proses penambahan warna pada produk tesktil seperti serat, 

benang dan kain. Teknik tersebut biasanya dilakukan dalam larutan khusus 

yang mengandung zat warna dan bahan kimia tertentu. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Proses perancangan Tugas Akhir ini menggunakan tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Tabel 1.1 

Tabel Metode Perancangan 


