
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Dewasa ini tren hijab moderen sudah berkembang di seluruh lapisan 

masyarakat untuk dikenakan pada kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali pada 

momen khusus seperti pesta dan berbagai momen sejenis lainnya. Dalam artikel 

Sian Powell (2003:45) dia menulis bahwa proses popularisasi busana muslim dan 

proses westernisasi terjadi secara bersamaan di Indonesia, maka mode menjadi 

unsur berbusana yang sangat penting, dan pada saat ini berhijab dianggap sebagai 

orang yang bermode, hal ini juga semakin membuat ketertarikan wanita yang 

sebelumnya tidak menggunakan hijab akhirnya memutuskan untuk mulai berhijab 

dan mengenakan modest wear, ditulis oleh Elizabeth Raleigh dalam Fitriya,Shinta 

(2004:2). Di dalam kaidah agama Islam, pakaian wanita dilarang menonjolkan 

lekuk tubuhnya termasuk pada penggunaan korset  (bustier) yang mana fungsi dari 

pakaian tersebut untuk mendapatkan tampilan lekuk tubuh yang sempurna. 

Seiring dengan perkembangan fashion muslim di Indonesia karya-karya 

desainer modest wear tanah air mulai dilirik oleh konsumen di manca Negara 

seperti  Malaysia,Brunei,Abu Dhabi hingga New York. Negara ini dicanangkan 

sebagai kiblat fesyen muslim di dunia pada tahun 2020 yang akan datang, hal ini 

juga tidak terlepas dari  begitu banyaknya perhelatan fashion muslim yang digelar 

di Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta. Dari 750 ribu IKM yang ada di Indonesia, 

30% merupakan industri fashion muslim yang ditulis oleh Euis Saidah dalam Dirjen 

Industri Kecil Menengah Kementrian Perindustrian, www.kemenprin.go.id. 
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Fashion tidak hanya sekedar pakaian secara keseluruhan ataupun studi tentang 

pakaian. Fashion dapat diartikan secara jelas sebagai fenomena kultural sekaligus 

fenomena komunikatif dalam pembahasannya tentang perihal bagaimana 

memunculkan, mewujudkan hingga mengkomunikasikannya. 

Mencermati perkembangan modest fashion serta  kebutuhan fesyen bagi 

muslimah di Indonesia yang sudah dibahas sebelumnya, maka penulis memilih 

evening wear muslimah syar’i berkonsep floral  dengan teknik dekoratif sebagai 

ide utama dari perancangan ini, brand Dania Muchtar  ingin memberikan alternatif 

pilihan kepada konsumen yaitu evening wear muslimah dengan menonjolkan 

sentuhan motif bertekstur yang didapatkan dari proses laser-cut dan beading  dan 

mengutamakan adab berpakaian sesuai syari’at Islam seperti penggunaan bahan 

tidak tembus pandang, siluet yang tidak menunjukan lekuk tubuh wanita seperti 

siluet A dan H tanpa menggunakan bustier, serta menutup bagian-bagian tubuh 

yang disebut aurat dengan baik dan menghasilkan kesan mewah kepada si pemakai. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan permasalahan yang ada pada  kebutuhan busana muslimah syar’i  

dapat dirumuskan masalah bahwa bagaimana merancang evening wear muslimah 

syar’i berkonsep floral dengan teknik dekoratif  pada brand Dania Muchtar ?  

1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

Perancangan ini ditujukan untuk beberapa hal yakni diantaranya:  

a. Sebagai syarat kelulusan Sarjana Strata Satu dari Fakultas Industri Kreatif 

Universitas Ciputra 
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b. Menciptakan desain fesyen muslimah syar’i yang lebih bervariasi untuk 

wanita berhijab    

c. Menciptakan desain fesyen menggunakan material yang tepat dan sesuai 

dengan  konsep  

d. Menciptakan desain fesyen yang bernilai jual bagi brand Dania Muchtar 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Pada perancangan ini produk yang dihasilkan berupa pakaian yang siap 

pakai dengan konsep busana muslimah syar’i berjumlah 5 look yang menggunakan 

material dan proses  sesuai dengan perencanaan seperti penggabungan teknologi 

dan kerajinan tangan sebagai realisasi dari sumber ide. Wujud dari prodak yang 

dirancang diharapkan sesuai dengan hasil riset yang telah dilakukan pada target 

konsumen dan memiliki daya jual tinggi. 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

Penulis melakukan penelitian dan uji coba guna mencari Pentingnya dari 

perancangan ini yakni penulis ingin membantu wanita muslimah berhijab untuk 

berpenampilan yang lebih memperhatikan syariat agama Islam namun tetap 

fashionable, dengan memberikan alternatif pilihan evening wear yang sederhana 

namun tetap terlihat elegan. Brand Dania Muchtar turut berkontribusi terhadap 

perkembangan modest fashion di tanah air dan berkontribusi bagi perkembangan 

ilmu Desain Fesyen maupun industri kreatif. 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

a. Batasan ilmu 

Perancangan yang dilakukan berada pada ruang lingkup ilmu desain fesyen 
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a. Batasan material 

Perancangan menggunakan beberapa macam jenis kain lace, polyester, silk, 

suede. 

b. Batasan waktu 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, yaitu 

berlangsung dari periode agustus 2017 hingga juni 2018 

1. Geografis 

Perancangan dilakukan di kota Surabaya,Jombang dan sekitarnya 

Target konsumen adalah mereka yang tinggal di kota-kota besar 

daerah maju di Indonesia 

2.  Demografis 

Perancangan ditujukan kepada wanita dewasa berusia berusia 22-28 

tahun. Beragama Islam, mengenakan hijab dalam kesehariannya dan 

berada dalam kelas ekonomi menengah ke atas. 

3.   Psikografis 

Perancangan ditujukan kepada target pasar yang mempunyai 

psikografis berdasarkan teori VALS 

1.7. DIFINISI ISTILAH 

Hijab  : Tatacara berpakaian yang sesuai tuntunan agama Islam. 

Evening wear : Busana yang digunakan pada kesempatan pesta. 

Syar’i : Seperangkat hukum atau peraturan dengan merujuk 

                         ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam. 
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Floral :Segala sesuatu yang berkaitan dengan segala jenis     

tanaman.  

Dekoratif  : Mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah       

tanpa merusak keadaan benda pada semula. 

Dania Muchtar :  Merek busana pesta yang fokus pada pakaian syar’i. 

  

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan Kualitatif 

dan Kuantitatif. Hal berikut yang dilakukan adalah menjelaskan secara lebih 

spesifik tentang metode pengumpulan data. Jenis Sistematika Penulisan yang 

digunakan guna menjelaskan bagaimana cara, proses, alur kerja pada 

keseluruhan tugas akhir ini. Sistematika penyusunan kajian analitis berupa 

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

hingga perancangan produk. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian gabungan Kualitatif dan Kuantitatif. Hal berikut yang dilakukan 

adalah menjelaskan secara lebih spesifik tentang metode pengumpulan data. 

Proses perancangan Tugas Akhir menggunakan metode Design Thinking yang 

merupakan sebuah pola pikir seorang Penulis 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 
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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 alternatif yang ada. 

c)      Rapid Experimentation & Prototyping 

Perlunya menciptakan sebuah kebiasaan untuk mencoba 

menciptakan prototipe 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. Innovasi yang signifikan tidak 

dihasilkan oleh perbaikan atau perubahan minor, melainkan dari proses 

mempertanyakan segala sesuatu dan mengeksplor batasan-batasan dengan 

cara yang kreatif sehingga membawa proses desain ke arah yang 

sepenuhnya baru. 

d)      Collaboration 

Terus meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan pengalaman 

telah menggantikan mitos bahwa desain adalah kerja dari “seorang genius 
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yang kreatif” dengan sebuah kenyataan tentang perlunya kolaborasi tim 

lintas disiplin ilmu yang penuh semangat. (Tim Brown, 2008) . Proses 

perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam Design 

Thinking yang divisualisasikan dengan diagram berikut: 

 

: 
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Gambar 1.1 : Bagan Design Thinking. 

 

BATASAN: 

Ilmu: 

Fesyen,Desain 

Geografis: Kota 

besar di Indonesia 

Demografic: 

Wanita 23 tahun 

ke atas, berhijab, 

urban, dinamis. 

Psikografis VALS 

 

 

IDENTIFIKASI MASALAH: 

Bagaimana merancang evening 

wear muslimah syari dengan 

konsep floral dan teknik 

dekoratif? 

TEORI : 

Floral 

Hijab 

Dekoratif 

Muslimah  

Syar’i 

Evening wear 

DATA YANG DIPEROLEH DARI : 

1.Buku, Jurnal, Tesis, Disertasim Esai, Media 

Online. dsb. 

2.Wawancara ahli & target pasar 

3.Observasi lapangan 

4.Obserrvasi Online dan sumber kredibel lain 

 


