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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman moderen ini masyarakat sekarang tidak lagi mengikuti aturan-aturan 

berpakaian menurut kebudayaan maupun aturan yang berlaku pada suatu gender. 

Masyarakat telah memiliki pikiran dan pandangan yang lebih terbuka tentang 

kebebasan berpakaian dibanding beberapa tahun lalu. Ditandai dengan banyaknya 

individu-individu yang beralih menggunakan pakaian yang tidak lagi dianggap lazim 

oleh masyarakat, seperti banyak model perempuan ternama papan atas yang beralih 

menjadi seseorang yang menganut aliran androgini, serta banyaknya merk-merk 

pakaian di Indonesia maupun luar yang menawarkan pakaian-pakaian fesyen yang 

beragam baik untuk laki laki maupun perempuan atau keduanya (Jamie, 2015). 

Androgini merupakan salah satu elemen yang terdapat pada fesyen dimana kata 

androgyny berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggabungan dari kata 

”andro”  untuk laki-laki dan “gyne” untuk perempuan yang mengacu pada 

penggabungan fikologis dari prinsip yang ada pada aspek maskulin dan feminin 

merupakan hasil dari perkembangan fesyen yang terus berlangsung (Hillary, 

2008:50). 

Adanya batasan gender khususnya dalam hal berpakaian jaman sekarang tidak 

lagi menghalangi para pecinta fashion dalam mengekspresikan dirinya lewat pakaian. 

Khususnya dengan adanya flexible identities membuat seseorang tidak hanya dapat 

mengenakan pakaian berdasar gender melainkan lebih fleksibel dan ekspresif seperti 
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contohnya penggunaan pakaian laki-laki pada perempuan yang semakin hari semakin 

fluid dan berkembang. Dimana gender fluidity merupakan keputusan berbusana yang 

„bebas gender’, (Vouge, 2017) atau juga disebut dengan ekspresi gender yang 

ditampilkan dalam berpakaian yang bergeser antara maskulin dan feminin dimana 

berpakaian dapat menjadi gambaran diri seseorang (Booker, 2016). 

Pada awal tahun 1980an, diketahui ripped jeans mulai banyak digunakan wanita 

padahal awalnya jeans merupakan celana bagi para laki-laki pekerja tambang di 

Amerika karena jeans merupakan celana berbahan dasar kuat dan tidak mudah robek 

yang nyaman pada saat dikenakan, maka pada jaman sekarang hampir semua 

kalangan wanita menggunakan jeans dengan pengaplikasian yang berbeda-beda 

seperti halnya ripped jeans  maupun boyfriend jeans (Erlangga,2017). 

 Maka dari itu, rasa kebebasan dan hak ekpresi diri adalah segalanya 

(Laver,2009). Wanita dalam berpakaian selalu mementingkan tampilan yang hendak 

digunakan untuk memperjelas statusnya sebagai wanita karier. Fenomena yang terjadi 

pada jaman sekarang menunjukkan banyaknya wanita-wanita khususnya wanita 

karier yang telah beralih dari style fashion feminine menjadi maskulin karena pakaian 

dengan gaya maskulin sangat cocok digunakan oleh wanita karier jaman ini yang 

sibuk dan selalu memiliki aktivitas yang padat disetiap harinya dan  membuat wanita 

lebih mudah bergerak. Pakaian dengan gaya maskulin-Androgyny lebih cocok 

digunakan karena memiliki desain pakaian yang praktis, nyaman digunakan serta 

memiliki desain yang dapat membuat seseorang terlihat lebih stylish dalam 

tampilannya sehari-hari sebagai target audience yang akan dituju.  Wanita karier 



9 
 

pada jaman ini memiliki gambaran yang berbeda dengan jaman dulu, dimana wanita 

karier pada jaman dulu tidak diperbolehkan membuat keputusan besar terutama 

didalam keluarga, tidak diperbolehkan menerima pendidikan maupun dominan dalam 

bisnis dan karier mereka serta wanita pada jaman itu tidak diizinkan untuk 

menggunakan otak mereka dalam situasi apapun. Berbeda dengan wanita karier 

jaman sekarang dimana saat ini wanita memiliki visi dan misi. Mereka lebih memilih 

melayani dan menghargai dirinya dengan tidak meragukan diri sendiri serta menjadi 

confident karena mendapat pendidikan yang layak (In Slide Share, 2014). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut adalah permulaan yang dianggap baik 

di masyarakat sehingga banyak desainer-desainer lokal maupun internasional yang 

menciptakan pakaian androgini yang terus dikembangkan baik untuk laki-laki dan 

perempuan dan hanya laki laki atau perempuan. Seperti halnya lima tahun lalu ketika 

laki-laki ingin membeli pakaian wanita dan mencobanya, masih banyak tatapan-

tatapan tajam, akan tetapi, sekarang tidak ada lagi lirikan tajam dikarenakan 

banyaknya department store yang menyediakan pakaian laki-laki dan perempuan 

yang menyatu (contoh yang ada di Indonesia: UNIQLO, GAP, Pull and Bear) 

sehingga semakin bebas dalam memilih dan membeli pakaian serta semakin 

tingginya minat berpakaian yang tercermin melalui ekspresi dalam kebebasan gender 

(Garbarino, 2015). Diketahui pula bahwa menurut Harian Neraca Ekonomi 

mengatakan konsumer tertinggi dalam fesyen adalah wanita (Ansori,2014) sehingga 

wanita merupakan target market yang dituju.  
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Maka dari semua penjelasan diatas, penulis akan menciptakan sebuah brand 

fashion bernama Neutre Attire dimana brand tersebut memiliki tujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang berangkat dari permasalahan wanita karier dimana 

wanita jaman sekarang selalu sibuk dan terfokus kepada pekerjaannya serta masih 

memiliki banyak aktivitas disela kesibukannya setiap hari dan mengharuskan wanita 

karier berpakaian yang nyaman digunakan dan easy to move dengan desain yang 

praktis, moderen dan stylish dengan memperhatikan teknik khusus yang dipakai 

seperti teknik fused serta bahan dan material yang dipilih seperti  all  100% wool, 

linen, cotton  untuk mendapatkan hasil yang baik dan segi pemakaian produk hingga 

tampilan produk itu sendiri mulai dari setelan suit berupa jas dan celana panjang, 

kemeja, vest dan long coat berwarna dominan chromatic hitam, putih abu-abu serta 

warna primer berupa warna merah. Brand yang ingin ditawarkan tentu dirancang 

khusus untuk wanita karier dengan menggunakan teknik tailoring berstyle Androgyny 

mengingat penggunaan pakaian yang memiliki kriteria flexible identity menjadi 

sorotan utama yang makin hari makin berkembang dan fluid. Brand fashion ini 

diharapkan menjadi cerminan diri dari wanita karier yang ingin terlihat fashionable 

namun juga tetap memperhatikan kenyamanan dan kepraktisan dari pakaian untuk 

digunakan dalam kesibukannya sehari-hari sebagai wanita karir.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan 

masalah yang didapat sebagai berikut: 
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- Bagaimana perancangan produk ready to wear berstyle androgini 

teknik tailored untuk wanita karier ? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Berdasarkan dari laporan tugas akhir ini, maka diketahui tujuan dari 

perancangan sebagai berikut: 

1. Menciptakan desain fesyen khusus untuk wanita karir dengan memikirkan dari 

segi desain dan kenyamanan dari pakaian. 

2. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dengan konsep pada brand yang 

dipaparkan mengenai perancangan produk ready to wear berstyle androgini 

teknik tailored untuk wanita karier. 

3. Menciptakan desain fesyen yang bernilai jual bagi perancangan produk ready to 

wear berstyle androgini teknik tailored untuk wanita karier. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam pembuatan perancangan produk pakaian berstyle androgini, teknik yang 

akan digunakan adalah teknik tailored mengingat target market yang dituju adalah 

wanita karier yang mementingkan kenyamanan dan juga penampilannya dalam 

bekerja maupun dalam aktivitasnya sehari-hari. 

Pada segi desain yang ditawarkan, produk ini nantinya akan memiliki style 

androgini dimana style androgini memiliki desain yang praktis serta nyaman pada 

saat dikenakan seharian karena pemilihan desain yang easy to move untuk wanita 
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karir dimana pakaian yang dihasilkan merupakan elemen-elemen yang diambil dari 

pakaian laki-laki dan dituangkan kedalam pakaian wanita dengan sentuhan feminine. 

Alasan dari konsep yang diberikan merupakan pakaian wanita terobosan yang tidak 

terikat terhadap batasan-batasan gender yang berlaku pada pihak wanita dan pria, 

maka pakaian yang dihasilkan adalah pakaian wanita dengan kesan strong-feminine-

masculine.  

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mematahkan batasan-batasan gender terutama dalam hal berpakaian khusus 

wanita. 

2. Membangun kesadaran bahwa pakaian tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan harafiah melainkan juga untuk mengekspresikan dari bentuk diri 

yang tercemin. 

3. Turut berkontribusi dalam kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

4. Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

 

1.6 Batasan Perancangan 

Hal umum yang menjadi batasan adalah: 

1. Batasan ilmu : Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan dalam ruang lingkup 

ilmu fashion design and business. 
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2. Batasan material : Dalam Tugas Akhir ini, perencanaan pembuatan produk 

menggunakan material berupa linen, wool, katun. 

3. Batasan teknologi : Dalam Tugas Akhir ini, perencanaan pembuatan produk 

dengan menggunakan teknologi berupa printing. 

4. Batasan waktu : Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan dalam waktu Agustus 

sampai dengan November 2017. 

5. Batasan pasar : Geografis, secara geografis target pasaran yang akan 

ditawarkan adalah perkotaan di Indonesia terutama Jakarta dan Surabaya. 

Demografis, setelah menganalisa dan mengamati secara demografis, market 

yang dituju adalah wanita karier yang dimana aktivitas sehari-harinya adalah 

bekerja, hangout hingga mengurus keluarga sekaligus yang mengharuskan 

menggunakan pakaian sehari-hari  ready to wear yang comfy pada saat 

dikenakan seharian dan fashionable. 

 

1.7 Definisi Istilah  

- Androgyny adalah istilah yang menggabungkan dua kata dari bahasa Yunani 

untuk laki laki dan perempuan. Androgini berkenaan dengan suatu kondisi 

gender yang ambigu (mendua) dalam menentukan karakteristik gender 

seseorang. Tidak jelas apakah seorang androgini beridentitas sosial laki-laki 

ataupun perempuan, atau gabungan antara keduanya sesuai dengan ciri khas 

masyarakat dimana mereka tinggal, (Online Etymolgy Dictionary, 2017). 
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- Tailored adalah tailoring (bahasa Inggris) atau tailer (bahasa Perancis) adalah 

seseorang yang mengerjakan atau menjahit busana terbatas, seperti busana 

untuk kesempatan kerja atau pesta khususnya untuk pria. Contohnya setelan 

jas (kemeja pantalon dan jas) kadang dilengkapi dengan vest, (Kursus 

Menjahit, 2016). 

- Feminine adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti “kewanitaan” atau 

menunjukkan sifat perempuan, (Feminine Room,2017). 

- Maskulin dapat dikatakan maskulin jika: Gagah, kekar, lebih berpikir secara 

logika daripada perasaan. Berasal dari pengertian jenis kelamin laki-laki 

dalam Prancis kuno. Biasanya maskulin kerap dihubungkan dengan gambar 

pria berotot besar dan macho. Namun maskulin juga dapat diidentifikasikan 

dengan pria menggunakan jas (maskulin) supaya terlihat lebih gagah, (Online 

Etymolgy Dictionary, 2016). 

- Career Women adalah wanita yang menjadikan pekerjaan sebagai pekerjaan 

sebagai prioritas utama. Wanita karir juga bisa diartikan wanita yang bekerja 

secara serius sehingga kepentingan lainnya kalah dengan pekerjaan tersebut, 

(Okezone,2016).  
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1.8 Metode Perancangan Penggalian data :  

Berdasarkan hasil yang didapat dari hasil riset dan wawancara,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Batasan ; 

-Batasan ilmu : Penelitian Tugas 

Akhir ini dilakukan dalam ruang 

lingkup ilmu fashion design and 

business. 

-Batasan material : Dalam Tugas 

Akhir ini, perencanaan pembuatan 

produk menggunakan material 

berupa linen, wool, katun. 

-Batasan teknologi : Dalam Tugas 

Akhir ini, perencanaan pembuatan 

produk dengan menggunakan 

teknologi berupa printing. 

-Batasan waktu : Penelitian Tugas 

Akhir ini dilakukan dalam waktu 

Agustus sampai dengan 

November 2017. 

 

Identifikasi Masalah : Bagaimana  

perancangan produk ready to wear 

berstyle androgini teknik tailored 

untuk wanita karier ? 

 

 

Teori Fesyen dan Pakaian, 

Teori Androgini 

Data diperoleh dari :  

-Buku, jurnal, media online dsb 

-Wawancara, observasi, dll 
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