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BAB III 

METODE PERANCANGAN & PENGEMBANGAN DESAIN 

 

3.1 PERANCANGAN DESAIN TAHAP PERTAMA 

Berangkat dari rumusan masalah dan hasil penggalian data yang diperoleh, 

penulis menerapkan redesigning yakni pengulangan dari prodak sejenis yang 

sudah ada di pasaran sebelumnya yakni evening wear muslimah syar’i pada  

koleksi rancangan yang akan diciptakan pada season fall winter 2018. Brand 

Dania Muchtar mencoba mengemas ulang dengan inovasi desain yang 

mengusung konsep floral bertekstur. Brand Dania Muchtar melihat peluang 

dengan masih banyaknya beredar  busana formal, semi formal ataupun pesta 

(evening wear) di Indonesia yang menggunakan bustier dan manset dalam 

serangkaian pakaiannya. Pentingnya penelitian ini guna mencari solusi untuk 

menghadirkan busana pesta yang dirancang khusus untuk wanita muslimah yang 

berbasis syariat agama Islam, Karena tidak semua busana pesta wanita muslimah 

yang sudah berada di pasaran memenuhi kaidah berbusana sesuai syariat agama 

Islam.  
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3.1.1 Design Brief  

 

Tabel  3.1 : Design Brief 

    

3.1.1.1 Background summary  

- The Project : 

Perancangan evening wear Muslimah syar’i ini sebagai proses 

mempersiapkan brand Dania Muchtar, dengan dilatar belakangi 

tingginya pangsa  pasar busana muslimah di Indonesia,  menghadirkan 

busana pesta atau semi formal  yang dirancang khusus untuk wanita 

muslimah dan mengikuti syariah dengan benar merupakan peluang 

yang baik dan menarik. 

- Product : 

Produk yang diciptakan berupa 5 looks busana muslimah syar’i yang 

dirancang tanpa menggunakan bustier ataupun manset baju . 
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-  SWOT 

Adalah metode yang digunakan unruk perencanaan strategis yang 

dalam mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 

dalam suatu bisnis. Berikut adalah SWOT dari brand Dania 

Muchtar :  

Strength : 

a. Menciptakan evening wear untuk muslimah berhijab berusia 

28-30 tahun. 

b. Memiliki detail yang berdimensi menyerupai bunga asli. 

c. Dania Muchtar memperhatikan detail dan material yang 

digunakan di setiap rancangannya. 

d. Koleksi yang dibuat berlandaskan ilmu fesyen. 

e. Dirancang dengan memperhatikan kaidah Islam. 

Weakness : Brand baru dan belum dikenal 

Oportunity : Indonesia menjadi kiblat fesyen muslim yang artinya 

terdapat peluang untuk mengembangkan usaha di bidang industri 

fesyen muslim. 

Thread : Banyaknya kompetitor dan terus bermunculan baik di 

kota besar maupun daerah sehingga tantangan semakin berat. 

3.1.1.2  Overview ( Tinjauan ) 

- Redesigning : Dalam perancangan ini brand Dania Muchtar 

menerapkan redesigning karena evening wear muslimah syar’i di 

Indonesia sudah banyak  didapati sebelumnya, brand Dania Muchtar 
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mencoba mengemas ulang dengan inovasi desain yang mengusung  

konsep  floral dan dikembangkan dengan teknik dekoratif.  

- Problem  :  Masih banyak beredar evening wear muslimah di 

Indonesia yang menggunakan bustier dan manset baju dalam 

serangkaian pakaiannya. 

- Why is it important : Pentingnya menghadirkan evening wear 

muslimah yang berbasis syariat agama Islam, Karena tidak semua 

evening wear muslimah yang beredar di pasaran memenuhi kaidah 

berbusana muslimah syar’i.  

3.1.1.3  Purpose  

Tujuan dari brand Dania Muchtar adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pangsa pasar yang saat ini juga sudah banyak menyadari bahwa busana 

terbuka tidak dapat dipaksakan untuk menjadi busana muslimah. Selain itu 

menciptakan evening wear yang memiliki nilai jual bagi brand Dania 

Muchtar. 

 

3.1.1.4 Target Market 

Target market dalam projek ini dibagi menjadi 2 tipe yakni 

a. Target market primer : 

- Wanita muslimah berhijab 

- Wanita muslimah berusia 22-28 tahun 

- Memakai hijab dalam kesehariannya 

- Berada di lingkungan yang moderen dan dinamis 

- Aktif menggunakan media sosial 
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- Berada di kota besar dan sekitarnya 

b. Target market sekunder 

- Wanita yang tidak berhijab 

- digunakan sebagai evening wear ataupun semi formal 

- Wanita berusia diatas 30 tahun yang  fashionable 

 

3.1.1.4  Design Spesification (Spesifikasi Desain) 

Spesifikikasi desain atau juga disebut sebagai Visual Core Concept  

memiliki inti penting dalam menentukan sebuah perancangan seperti sebagai 

berikut:  

a. Total keseluruhan berjumlah 5 look berupa evening wear muslimah 

syar’I berkonsep floral 

b. Mood: Semi-formal, Romantic, Feminin, Lady look a like. 

c. Silhouette: Loose (A dan H) 

d. Fit: Loose 

e. Fabric : Silk, Crepe, Rayon,  

f. Color story :  Earth - tone 

 
Gambar 3.1.1 :  Inspirasi Warna 
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3.1.2 Mood Board 

 

 

Gambar 3.1.2 : Moodboard Dania Muchtar 

  

       moodboard  dengan judul Amaranthine yang memiliki makna akan sesuatu 

keindahan dan kecantikan alam yang tidak akan  mati, dalam hal ini penulis 

memaknai sebagai sentuhan yang terinspirasi dari keindahan alam semesta, seperti 

bunga dan tanaman-tanaman yang tumbuh segar, sekalipun  terdapat tumbuhan 

yang melayu, dan mengering namun  kecantikan dari tumbuhan tidak akan 

memudar dan senatural itu. Dalam hal ini penulis berusaha merealisasikan 

sentuhan bunga untuk dapat diadaptasikan dalam sebuah rancangan pakaian 

dengan menyuguhkan aksen yang berdimensi sehingga menyerupai bentuk dari 

bunga yang asliPengaplikasian warna netral yang terinspirasi dari warna alam, 

penulis menggunakan warna coklat,abu, dan hitam yang kemudian dikembangkan 

dengan teori pewarnaan monokromatis sehingga menghasilkan warna-warna 
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senada dan cenderung aman. Pemilihan warna-warna ini bukan tanpa alasan, 

menurut narasumber expert dan extreme  user penulis disarankan untuk 

menggunakan warna-warna yang tidak mencolok dikarenakan sebaiknya pakaian 

muslimah syar’i ditampilkan dengan karakter warna busana yang tidak mencolok 

dan cenderung tenang. 

 

3.1.3 Rough Sketches

 
Gambar 3.1.3 : Sketsa Tahap Awal 

Sumber : Dania 

3.1.4  Eksplorasi Desain 

Berikut rangkaian eksplorasi desain yang dilakukan penulis dalam proses 

perancangan ini, dengan harapan  mampu mengidentifikasi material,desain 

dan proses yang tepat. 

3.1.4.1 Eksplorasi Pada Desain Koleksi 

Eksplorasi pada desain dilakukan dengan melakukan interview 

kepada beberapa narasumber yang meliputi Expert Panel, Extreme User, 
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Potential Consumer, serta Penguji Akademis. First impression, pemilihan 

pada warna, pemilihan material dan totalitas desain menjadi fokus 

pertanyaan untuk narasumber. Eksplorasi pada desain meliputi detail  dan 

siluet pakaian. Rough sketches atau sketsa kasar sebelumnya telah diberi 

warna yang sesuai dengan perencaan didalam moodboard. Sketsa diatas 

juga ditambah ilustrasi sesuai dengan  material dan detail yang nantinya 

akan direalisasikan. 

 
Gambar 3.1.4 : Ekplorasi Desain Pertama 

Sumber : Dania 

 

Dari hasil interview yang dilakukan terdapat beberapa saran untuk 

5 desain yang direncakan yakni sebagai berikut. 
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Look Sketsa  Saran dan Masukan 

1 

 

a. Rok sebaiknya tidak perlu dikerut rapat supaya 

pengguna yang memiliki bentuk badan berisi 

tidak semakin terlihat berlebihan. 

b. Detail sebaiknya diletakkan di bagian atas. 

2 

 

a) Sebaiknya warna untuk desain ini menggunakan 

tone warna coklat yang dikembangkan dengan 

monokromatis. 

b) Sebaiknya menggunakan rok yang tidak 

menggunakan aksen tumpuk supaya tidak terlihat 

berlebihan. 

3 

 

a) Sebaiknya mengganti desain outer 

b) Sebaiknya siluet dress dibuat dengan simple saja 

karna jika bertumpuk dengan outer dapat 

menimbulkan efek tampilan yang terlalu berisi 

pada si pemakai. 
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4 

 

a. Sebaiknya mengganti desain outer 

b. Sebaiknya warna dari dress diganti. 

5 

 

a) Kerut rok terlihat kurang padat. 

b) Warna rok kurang tampak gelap, disarankan 

untuk tampak lebih tua. 

 

                       Tabel 3.2 : Kritik dan saran desain tahap 1 
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No Detail Saran dan Masukan 

1 

 

a. Sebaiknya tidak perlu menggunakan 

beading, karna akan memberikan kesan 

yang terlalu ramai. 

b. Bentuk bunga yang ditampilkan supaya 

dirangkai hingga memberikan tampilan 

berdimensi supaya bunga tampak nyata.  

   Tabel 3.3 : Kritik dan saran detail 

 

 Setelah menelaah kritik dan saran dari narasumber, penulis memutuskan 

untuk memperbaiki atau mendesain ulang koleksi yang akan dirancang. Berikut 

adalah rough sketch. 

 

   Gambar 3.1.5: Desain Kedua 
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Figur di sebelumnya merupakan sketsa kasar, kemudian di bawah ini terdapat 

sketsa yang sudah diberi ilustrasi bahan dan material detail dari koleksi Dania 

Muchtar.

 

3.1.4.2 Eksplorasi Material 

Ekplorasi bahan dilakukan penulis gunamenghasilkan produk yang 

memiliki material yang sesuai, eksplorasi di lakukan di  berbagai toko kain dan 

toko material sofa, sepatu, dan produk sejenis. 

 
Gambar 3.1.7 : Toko Kain di Surabaya 

Sumber : Dania 
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Gambar 3.1.8 : Eksplorasi yang dilakukan di kota surabaya, di toko material 

aksesoris  atau interior (faux leather) 

Sumber : Dania 

              

3.1.4.3  Eksplorasi Detail 

Eksplorasi detail dilakukan guna menentukan objek yang akan 

dikembangkan untuk menjadi center of interest dari koleksi evening wear 

brand Dania Muchtar. Eksplorasi meliputi berbagai teknik seperti laser 

cutting, beading, sulaman dan lain sebagainya. 

 

Gambar 3.1.9 : Detail laser cut menggunakan kain 
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Gambar 3.1.10 : Detail Sulaman dan beading 

 

Gambar 3.1.11 : Detail Laser-cut  pada  faux leather 

 

Gambar 3.1.12 : Detail percobaan padu padan warna faux leather 

 

 



58 

 

3.1.4.3 Eksplorasi Detail 

  
Gambar 3.1.13 : Pengembangan Detail Dania Muchtar 

Sumber : Dania 

 

3.2 PENGEMBANGAN DESAIN TAHAP KEDUA 

Pada proses perancangan tahap kedua, penulis melakukan realisasi 

dan perbaikan dari hasil ekplorasi yang dilakukan tahap pertama desain 

untuk evening wear muslimah syar’i, berikut final sketches beserta detail 

technical sheets yang disusun dan direncanakan oleh brand Dania 

Muchtar. 

3.2.1. Final Sketches 

 
Gambar 3.1.14 : Final Sketches 
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 Pada gambar di atas dapat dilihat sketsa koleksi pakaian brand Dania 

Muchtar dengan warna-warna monokromatik hitam dan coklat beserta gambaran 

detail yang akan direalisasikan. 

3.2.2. Technical Sheet 

 

Tabel 3.4 : Technical Sheet 1 

 

 
       Tabel 3.5 : Technical Sheet 2 
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Tabel 3.6 : Technical Sheet 3 
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 Tabel 3.7 : Technical Sheet 4  

 

 

Tabel 3.8 : Technical Sheet 5 
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3.2.3. Costing Sheet 

Berikut adalah perhitungan material,biaya produksi hingga harga jual 

pakaian dari brand Dania Muchtar. 

                                           Gambar 3.2.7 Sketsa Dania 

 3.2.3.1 Look 1 
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Tabel 3.9 : Costing sheet look 1 

3.2.3.1 Look 2 
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Tabel 3.10 : Costing sheet look 2 

3.2.3.2 Look 3 
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Tabel 3.11 : Costing sheet look 3 

 



66 

 

3.2.3.3 Look 4 

 

 

Tabel 3.12 : Costing sheet look 4 
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3.2.3.5 Look 5 

 

 

Tabel 3.13: Costing sheet look 5  
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3.3 UJI COBA DESAIN TAHAP KEDUA 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data bagi penulis, guna 

mengetahui kekurangan dari produk yang sudah dihasilkan sementara, agar dapat 

digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan atau daya 

tarik dari produk yang dihasilkan. Prototipe yang sudah dibuat akan diuji cobakan 

(Burke:2008). Kepada narasumber expert dan extreme user yang sebelumnya 

sudah maupun belum diwawancarai, uji coba prototipe desain produk dilakukan 

dengan metode uji perseorangan. 

 

3.3.1. Teknik dan Instrumen 

Deskripsikan subjek uji coba yang digunakan, apakah subjek masih 

menggunakan subjek (narasumber) yang sama atau terdapat penambahan subjek 

baru, termasuk teknik pemilihan subjek coba itu (mis. Purposive sampling atau 

Random sampling). Jika ada penambahan subjek baru, harus disertai identifikasi 

karakteristiknya secara jelas dan lengkap, dan kaitannya dengan produk yang 

dikembangkan. 

No. 

Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara  Expert user  Apakah desain sudah sesuai dengan target 

market?  detil (material, teknik, pola,jahitan) 

 Apakah strategi harga sudah sesuai dengan 

target market? 

 Bagaimana style  secara keseluruhan? 

 Saran 

Extreme user  Apa yang paling disukai? 
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 Apakah ada hal yang tidak disukai? 

 Gaya berpakaian semi formal maupun formal 

 Saran 

    Tabel 3.14. : Daftar Pertanyaan Wawancara 

  

3.3.2 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert Panel 

3.3.2.1 Profil Narasumber Expert Panel 

a. Rasya Shakira – Bridal and Evening dress, Moslem Fashion Designer   

b. Irna Mutiara – Moslem Fashion Designer and Founder Islamic Fashion  

School Bandung 

c. Sad Indah Ambarwati – Semi Formal Moslem Fashion Designer 

d. Itang Yunasz – Modest Fashion Designer 

e. Diaz Chairullah – Fashion Stylist and Lecture 

 

3.3.2.3 Hasil Wawancara kepada expert panel 

a.  Desain 

Desain yang dirancang dinilai simpel namun menitik beratkan pada detail, 

hal ini diperlukan kematangan dalam mempersiapkan detail yang akan atau 

sedang digunakan. Serangkaian produk sudah tepat, terdapat top, bottom, outer, 

single.   

a. Harga 

Harga yang ditawarkan relatif, tergantung target market. Akan tetapi 

produk uji coba (outer) sudah dinilai layak jual kepada pangsa pasar menengah ke 

atas dengan harga diatas 1.000.000  
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b. Style 

 Style dapat dipastikan diterima oleh target market, karena serangkaian 

busana yang dihadirkan tampak sederhana namun tidak meninggalkan kesan 

elegan. Narasumber menyarankan untuk tetap konsisten terhadap gaya berpakaian 

yang ditawarkan oleh brand Dania Muchtar agar konsumen mudah dalam 

mengenali ciri dari brand ini. 

c. Saran 

Narasumber menyarankan untuk terus mengembangkan detail yang sudah 

ada supaya muncul ide-ide selanjutnya untuk detail  pakaian. Dan disarankan 

untuk mulai belajar menetapkan standarisasi produk karna hal tersebut erat 

kaitannya dengan  kepuasan konsumen dan image dari sebuah brand. 

Narasumber juga menyarankan untuk ke depannya membuat ragam produk 

supaya tidak hanya pakaian, tetapi juga aksesori lainnya seperti sepatu, tas, 

broche, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan fashion item. 

3.3.3 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

3.3.3.1 Profil Narasumber Extreme User 

3.3.3.2 Profil Narasumber  

 a. Vera Nizar Ilyas – Ibu Rumah Tangga, Entrepreneur 

 b. Evi Ratna – Aktifis Partai Politik 

 c. Rindang Rahedi Murtiningrum – Dokter Gigi 

d. Nabila Athifa – Mahasiswa S1 Universitas Ciputra 

e. Elfara Rafida Zahra – Mahasiswa S2 Universitas Ciputra 
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3.3.3.4 Hasil Wawancara Narasumber Extreme User 

a.   Yang Disukai Oleh Narasumber  

Menurut pendapat narasumber, bagian dari busana yang paling menarik 

adalah detail pada outer, kemudian kombinasi dengan  dress dengan bentuk 

lengan yang dihasilkan memberikan kesan unik dan lucu. Selain memberikan 

pendapat, narasumber juga memberikan masukan terkait detail yang akan 

dirancang pada desain selanjutnya untuk mengaplikasikan motif bunga ataupun 

tanaman yang lebih beragam 

b.      Yang Tidak Disukai oleh Narasumber 

Hasil dari wawancara terhadap 6 orang, 1 diantaranya beranggapan rok 

yang dirancang terlalu lebar dan terlalu panjang hingga menyentuh lantai, sedang 

yang lainnya tidak mempermasalahkan perihal tersebut. 

c.      Harga 

Tanggapan extreme user terhadap harga yang ditawarkan oleh brand Dania 

Muchtar tidak ada masalah untuk produk yang ditunjukkan dan harga yang 

ditawarkan. Responden menganggap motif bunga yang ada pada brand Dania 

Muchtar belum banyak ditemui sehingga harga yang ditawarkan dirasa masuk 

akal dan tentunya dengan finishing pakaian yang tampak rapi dari segi jahitan dan 

juga kenyamanannya. 

 

3.3.4 Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Dapat disimpulkan dari hasil uji coba yang ditujukan pada expert  dan 

extreme user  bahwa asumsi penulis untuk menjadikan brand ini sebagai 
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alternatif pilihan lain evening wear muslimah syar’i dirasa tepat dan sejalan 

dengan ide penulis serta dapat diterima dengan baik oleh konsumen. 

Membuat dan konsisten terhadap standarisasi kualitas suatu produk sangat 

diperlukan guna menciptakan prodak dengan kualitas yang baik sehingga 

terciptalah image yang baik, lalu terciptalah kepuasaan pelanggan, dan prodak 

yang bernilai tinggi. Menurut extreme user harga yang ditawarkan dirasa cukup 

dan worth it dengan kualitas yang diberikan, begitu juga dengan style yang 

dihadirkan pada koleksi evening wear muslimah syar’i dari brand Dania Muchtar 

ini. Menurut expert user, eksplorasi floral perlu dikembangkan dan didalami 

guna mendapatkan ragam detail yang menarik. Karna jika terus menggunakan 

potongan dan material yang sama, konsumen dapat bosan melihat produk yang 

dihadirkan dari brand ini. Maka sangat perlu untuk terus meningkatkan inovasi 

dari satu koleksi ke koleksi berikutnya, serta tidak lupa menambahkan ragam 

produk yang dihadirkan supaya semakin lengkap dan menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


