
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, anak merupakan pertanda 

keberuntungan atau kemakmuran. Rasa cinta terhadap anak ditunjukkan melalui 

kepedulian orang tua terhadap pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh 

anak mereka. (Kemendag, 2008) Namun, pakaian anak yang saat ini beredar di 

masyarakat belum tentu menjamin kesehatan anak dan lingkungan. Menurut 

Carmichael (2015), terjadi peningkatan yang signifikan terhadap produksi kain 

polyester hingga ke angka 73,4%. Tentu hal ini mempengaruhi bahan yang 

digunakan dalam memproduksi pakaian anak. 

Kulit merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling luas dan rentan 

terhadap partikel-partikel di udara. Sedangkan pakaian merupakan material yang 

menempel setiap hari dan setiap waktu pada kulit manusia. Untuk alasan 

kesehatan, manusia tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman yang ada 

dalam kemasan botol PET (polyethylene terephthalate) berulang kali, demikian 

juga dengan pakaian yang mengandung polyester. Bahan polyester yang 

mengandung senyawa phthalates yang berbahaya bagi kesehatan kulit manusia. 

Senyawa tersebut juga tercampur dengan zat iritan berbahaya lainnya yang 

terkandung di dalam detergen pakaian dan masuk ke dalam kulit pemakainya. 

Kulit anak kecil cenderung lebih sensitif dan lebih rentan terhadap zat-zat iritan 
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yang berbahaya. (Flint, 2008) Oleh karena itu pemilihan pakaian yang tepat 

sangat penting bagi kesehatan pemakainya, terutama anak kecil. 

Tidak hanya material kain saja, pemberian warna dalam proses pembuatan 

pakaian juga perlu diperhatikan. Pemberian warna dilakukan ketika garment 

masih berupa lembaran kain. Pewarna kain dibedakan menjadi dua; pewarna 

sintetis dan alami. Penggunaan pewarna sintetis diperkirakan mencapai 10,000 ton 

setiap tahunnya. Jumlah yang besar ini mengakibatkan polusi udara, mengganggu 

keseimbangan ekologi dan membahayakan kesehatan manusia. (Ariharan, 2013) 

Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan 

pewarna alami yang berasal dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan atau batang kayu. 

Namun, penggunaan pewarna alam memiliki kesulitan tersendiri. Selain tekniknya 

yang memakan waktu lebih lama, pewarna alam juga belum tentu menghasilkan 

warna yang sama pada setiap waktu pencelupan. Hal ini disebabkan karena ada 

banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari pewarnaan tersebut seperti musim 

panen, cuaca, kondisi tanas, lokasi, dan lain-lain. (Flint, 2008) 

Melihat keadaan ini lahirlah Isola; sebuah fashion brand yang membuat 

pakaian sehari-hari untuk anak berusia 3-5 tahun. Isola memprioritaskan 

kesehatan pemakainya dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan 

memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia, penulis menggunakan biji buah, 

batang kayu dan tumbuh-tumbuhan untuk membuat sebuah koleksi pakaian anak 

yang ramah lingkungan. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas timbul suatu rumusan masalah untuk 

perancangan pakaian anak menggunakan teknik pewarnaan alam untuk brand 

Isola. 

1.2.1. Desain fesyen yang sesuai untuk anak berusia 3-5 tahun 

1.2.2. Desain fesyen yang ramah lingkungan dan kesehatan anak 

1.2.3. Desain fesyen yang terinspirasi dari kekayaan alam di Indonesia 

1.2.4. Desain fesyen dengan menggunakan kekayaan alam 

1.2.5. Desain fesyen dengan nilai jual 

1.3. Tujuan Pengembangan (tujuan perancangan) 

Tujuan dari perancangan Tugas Akhir ini adalah: 

1.3.1. Menciptakan desain fesyen untuk anak berusia 3-5 tahun 

1.3.2. Menciptakan desain fesyen menggunakan teknik pewarnaan alam yang 

lebih ramah lingkungan dan kesehatan anak 

1.3.3. Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari kekayaan alam di 

Indonesia 

1.3.4. Mengaplikasikan warisan kekayaan alam dalam bentuk pewarnaan alam  

1.3.5. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Isola 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Produk yang diharapkan oleh penulis adalah rancangan pakaian anak 

perempuan untuk sehari-hari dengan rentang usia 3-5 tahun. Material yang akan 

digunakan oleh penulis adalah material yang terbuat dari 100% serat alami seperti 
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kapas atau rami. Pewarnaan alam yang digunakan dapat berasal dari kayu-kayuan 

seperti secang atau tegeran, tumbuh-tumbuhan seperti daun mangga dan buah-

buahan seperti biji alpukat atau kulit manggis. Finishing dari produk akhir penulis 

dapat menggunakan aplikasi batik atau sulam tangan. 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Tujuan pengembangan tugas akhir ini adalah: 

1.5.1. Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam melalui 

teknik slow-fashion 

1.5.2. Menciptakan inovasi dalam hal pemanfaatan pewarna alam dalam dunia 

fesyen 

1.5.3. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini ada beberapa batasan yang dibuat untuk 

membatasi lingkup kerja. Batasan tersebut antara lain: 

1.6.1. Batasan ilmu 

 Perancangan yang dilakukan berada dalam lingkup ilmu fesyen dan 

pewarnaan alam. 

1.6.2. Batasan material 

 Perancangan yang dilakukan menggunakan kain yang terbuat dari serat 

alami 100% kapas dengan material pewarna alam yang berasal dari kayu secang 

1.6.3. Batasan teknologi 

Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik jahitan mesin dan teknik 
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pewarnaan alam dengan variabel bebas 

1.6.4. Batasan waktu 

 Perancangan dilakukan selama 8 tahun dari bulan Agustus 2017 hingga Mei 

2018 

1.6.5. Batasan pasar 

1.6.5.1. Geografis 

  Perancangan Tugas Akhir ini ditujukan kepada wilayah Indonesia, 

khususnya Surabaya. 

1.6.5.2. Demografis 

  Perancangan Tugas Akhir ini ditujukan kepada wanita yang memiliki anak 

berusia 3-5 tahun. Walaupun perancangan ini akan sangat bermanfaat bagi anak-

anak yang berkulit sensitif, perancangan ini juga dapat memberikan manfaat bagi 

mereka yang peduli terhadap lingkungan. Konsumen dari Tugas Akhir ini adalah 

masyarakat dari kelas menengah keatas. 

1.6.5.3.Psikografis 

 Berdasarkan teori VALS, perancangan Tugas Akhir ini ditujukan kepada 

konsumen dari kategori Innovators dan Thinkers. Kategori Innovators adalah 

mereka yang aktif dan memiliki ketertarikan kepada produk dan ide-de yang baru. 

Sedangkan thinkers adalah mereka yang terpelajar, terbuka pada ide dan 

perubahan baru dan cenderung membeli produk yang memiliki nilai fungsional 

dan durabilitas yang baik. 
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1.7. Definisi Istilah    

Mordanting: mordanting adalah proses awal yang dilakukan sebelum pewarnaan 

dan bertujuan untuk menghilangkan komponen-komponen dalam serat yang dapat 

menghambat proses masuknya zat warna 

1.8. Sistematika Penulisan (Metode Perancangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 


