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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Limbah/sampah sisa kain merupakan sampah yang bersifat anorganik dan 

sulit mengalami pembusukan secara alami. Sedangkan jika dibakar akan 

menyebabkan asap dan gas beracun yang tidak baik untuk lingkungan. 

Permasalahan limbah/sampah sisa kain diatas juga terjadi di Indonesia. Dan dapat 

dilihat melalui banyaknya presentase besar dan volume sampah domestik kain 

produk tekstil yang ada di Indonesia yaitu memiliki besar 6,36% dan volume 

5,1%  (Damanhuri & Padmi, 2010). 

Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki 

komposisi sampah sisa kain yang cukup tinggi. Presentase sisa sampah kain di 

kota Pekalongan memiliki presentase ketiga terbanyak yaitu 1,7% dari 22,3% 

sampah anorganik, setelah plastik dan kertas  (Iriani, Anggraini, & Prayudi, 

2015). Pekalongan terkenal dengan industri batiknya yang sekarang ini sangat 

berkembang dan meningkat. Seperti di salah satu desa yang terdapat di 

Pekalongan, bernama desa Paweden yang terletak  di kecamatan Buaran. Desa 

Paweden memiliki industri penjahit kain batik terbanyak dibandingkan desa-desa 

lainnya yang terdapat di Pekalongan (Risqiana, 2014). Bersamaan dengan 

banyaknya industri penjahit kain batik yang ada di desa tersebut maka banyak 

pula sisa-sisa kain yang dibuang dan dibakar. Yang patut menjadi perhatian 

adalah, bahwa desa Paweden bukanlah satu-satunya desa yang dengan industri 

penjahitan kain batik di Pekalongan dan bahkan di Indonesia. 
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Sisa kain yang merupakan sampah anorganik tersebut, sebenarnya dapat 

dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang berguna dan memiliki nilai jual yang 

cukup tinggi. Berbagai produk tersebut adalah aksesoris seperti kalung, tas, hiasan 

meja. Selain produk tersebut, sisa kain juga dapat dimanfaatkan menjadi produk 

fesyen pakaian. Seperti yang dilakukan oleh seorang fashion designer bernama 

Milena Silvano yang menggunakan sisa kain menjadi sesuatu pakaian yang layak 

dipakai  (Thompson, 2012).  

Banyak cara dan teknik untuk membuat atau mengubah sisa kain menjadi 

suatu pakaian, yaitu antara lain dengan teknik patchwork yang digunakan oleh 

Milena Silvano, dan teknik quilting. Quilting adalah menggabungkan 2 lapisan 

kain menjadi satu dengan memberikan batting di tengahnya. Teknik quilting juga 

merupakan salah satu kerajinan yang populer dan dipelajari oleh semua orang  

(Hakala, 2008). Keistimewaan dari quilting sendiri adalah, dapat membuat suatu 

permukaan terlihat lebih menonjol dan hidup. 

Maka bedasarkan peluang yang ada untuk menciptakan desain dari kain 

sisa, brand “WUNDER” merancang pakaian ready-to-wear wanita dengan 

keunikan potongan-potongan sisa kain industri Batik di Pekalongan dan 

menggunakan teknik quilting yang berbentuk hexagon. Dengan demikian 

diharapkan kain sisa dapat diubah menjadi lebih estetis, berguna, dan memiliki 

nilai jual yang tinggi. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana merancang 

pakaian ready to wear wanita dengan memanfaatkan sisa kain industri Batik di 

Pekalongan dan menggunakan teknik quilting pada Brand WUNDER?” 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan pakaian ready to wear wanita sekaligus mengurangi 

permasalahan limbah sisa kain yaitu dengan memanfaatkan sisa kain 

Batik dan menggunakan teknik quilting. 

2. Menciptakan pakaian ready to wear Batik wanita dengan desain dan 

bentuk yang terinspirasi dari gaya Jepang, miparti dan  asymmetry, serta 

unik sehingga disukai oleh wanita muda. 

3. Menciptakan pakaian ready to wear Batik dengan mengkombinasikan 

dengan kain polos. 

4. Menciptakan pakaian ready to wear Batik yang semi-formal. 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang dihasilkan diharapakan dapat memenuhi kebutuhan yang 

customer inginkan. Produk pakaian ready to wear untuk wanita ini dibuat dengan 

cara memanfaatkan bahan sisa kain Batik dari konveksi pakaian yang ada di kota 

Pekalongan. Dari sisa kain ini, perancang akan memilih beberapa sisa kain Batik 

yang berwarna pastel kemudian dibentuk menjadi segi enam dan digabungkan 

satu persatu sehingga menjadi suatu lembaran kain baru yang kemudian diquilting 
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dan ditambahkan batting. Setelah itu sisa kain Batik yang sudah diquilting 

tersebut akan dikombinasi dengan kain polos sehingga menjadi suatu pakaian 

ready-to-wear wanita. 

Pakaian ready-to-wear wanita tersebut akan memiliki desain miparti dan 

terinspirasi dari gaya Jepang serta unik. Dengan silhoutte yang semi fitted dan 

memiliki style yang feminine serta semi-formal. Perancangan ini akan 

menggunakan material kain dasar polos dan sisa kain batik Pekalongan. 

1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan pakaian ready to wear Batik Pekalongan untuk wanita muda 

yang sekaligus dapat ikut berkontribusi dalam mengurangi permasalahan 

limbah yang ada. 

2. Menyediakan pakaian ready-to-wear wanita yang memiliki desain dan 

bentuk yang terispirasi dari gaya Jepang, miparti dan asymmetry. Memiliki 

style yang feminine serta silhouette yang semi-fitted, unik dengan teknik 

quilting berbentuk segi enam. 

3. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen dan 

meningkatkan pembaharuan terhadap produk lokal Indonesia. 

1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Di dalam bab ini, penulis memberikan batasan kepada penggalian dan 

perancangan penulis. Hal umum yang menjadi batasan adalah: 

a) Batasan Ilmu 

Perancangan yang dilakukan berada pada ruang lingkup ilmu desain fesyen. 
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b) Batasan Material 

Perancangan yang dilakukan mengunakan bahan sisa kain industri batik di 

kota Pekalongan, dan kain polos. 

c) Batasan teknologi 

Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik quilting. 

d) Batasan Waktu 

Perancangan akan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu berlangsung 

pada periode November 2017 hingga Juni 2018. 

e) Batasan pasar 

1. Geografis 

Perancangan dilakukan pada wilayah Surabaya, Jakarta, dan Semarang. 

2. Demografis 

Perancangan ditujukan kepada wanita muda berusia 19-30 tahun, pelajar 

maupun pekerja, mengikuti perkembangan fashion, serta menyukai produk 

Indonesia. Konsumen berada di dalam ekonomi middle class dan upper 

class, tinggal di daerah perkotaan dan memiliki pendidikan tinggi serta 

memiliki sikap yang terbuka dengan hal maupun ide baru. 

3. Psikografis 

Menurut teori VALS / Value, Attitude, Lifestyle, (1970) yang dikatakan 

oleh Arnold Mitchel mengatakan bahwa konsumen terbagi menjadi 8 
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segmen. Segmentasi target market dari perancangan ini adalah mereka 

yang tergolong experience dan innovators. 

Segmen Karakteristik 

Innovators Orang yang sukses, love technology, aktif, 

percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, dan 

memiliki standarisasi yang tinggi dalam hal 

kesenangan. 

Experiences Antusia terhadap hal baru, memiliki kegiatan di 

luar ruangan, dan aktif dalam aktivitas sosial. 

 

Tabel 1 Teori VALS 

 

Dikarenakan wanita yang memiliki karakteristik innovators dan 

experiences adalah mereka yang cukup terbuka dengan hal yang baru dan 

menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu hal yang modern dan 

canggih. 

1.7 DEFINISI ISTILAH 

1.7.1 Ready-to-wear 

 Ready-to-wear atau Prêt-à-Porter merupakan pakaian siap pakai yang 

diproduksi secara massal dan diproduksi dalam berbagai warna dan ukuran. 

Busana ready-to-wear merupakan busana yang dapat langsung dibeli dan 

digunakan tanpa harus melakukan pengukuran badan. (Yang, 2016) 
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1.7.2 Batik 

Menurut Kuswadji, batik berasal dari bahasa Jawa, “Mbatik”, yang 

dimasud adalah melemparkan titik berkali-kali. Sedangkan menurut Soedjoko, 

batik berasal dari bahasa Sunda, yang berarti menyunging pada kain dengan 

proses pencelupan (Tim Sanggar Batik Barcode, 2010). 

Batik merupakan salah satu bentuk ekspresi kesenian tradisi yang dari hari 

ke hari semakin menampakkan jejak kebermaknaannya dalam khazanah 

kebudayaan Indonesia (Hamidin, 2010). 

1.7.3 Quilting 

Quilting adalah menggabungkan 2 lapisan kain menjadi satu dengan 

memberikan batting di tengahnya. Teknik quilting juga merupakan salah satu 

kerajinan yang populer dan dipelajari oleh semua orang. (Hakala, 2008)  

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan menjelaskan bagaimana cara/ proses/ alur kerja anda 

pada keseluruhan tugas akhir. Mulai dari penyusunan kajian analitis, yaitu: 

identifikasi permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, analisis data, 

hingga perancangan produk. Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
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Tabel 2 Diagram Metode Perancangan 

Sumber: Data Perancangan 2018 

BATASAN: 

- Batasan Ilmu: lingkup 

fesyen 

- Batasan Material: sisa kain 

industri Batik, kain polos 

- Batasan Teknologi: teknik 

quilting 

- Batasan Waktu: November 

2017 - Juni 2018 

- Batasan Pasar: 

 Surabaya, Jakarta, dan 

Semarang 

 Wanita usia 19-30tahun, 

mengikuti perkembangan 

fesyen, menyukai produk 

Indonesia, ekonomi 

menengah keatas. 

 Tergolong innovators, 

experiences. 

IDENTIFIKASI MASALAH: 

- Permasalahan limbah sisa 

kain di Indonesia 

- Limbah sisa kain industri 

batik di Pekalongan 

meningkat 

- Keluhan wanita mengenai 

desain pakaian ready-to-

wear saat ini  

 

TEORI: 

- Literatur 

perancangan 

pakaian fesyen 

- Literatur style 

dan fashion 

 

Data-data yang diperoleh: 

- Buku, jurnal, tesis, media online, 

artikel dan website 

- Survei melalui penebaran kuisioner 

kepada 100 responden 

- Wawancara 6 ahli (expert panel) 

dan 6 pengguna sekaligus calon 

konsumen (extreme user) 

 

IDEASI atau EKSPERIMEN 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 


