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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pakaian adalah kebutuhan primer untuk semua orang. Namun seiring
dengan perkembangan fashion, pakaian yang digunakan tidak hanya sekedar
untuk melengkapi kebutuhan primer saja. Perkembangan dalam dunia fashion
mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini sejalan dengan semakin
berkembangnya kesadaran masyarakat akan kepentingan fashion bukan hanya
sebagai penutup tubuh, namun juga sebagai identitas berkomunikasi untuk
menunjukan identitas pemakainya. Sejalan dengan semakain maraknya event yang
diadakan di kota-kota besar hampir disetiap akhir pekan, kebutuhan akan pakaian
evening wear akan terus meningkat, karena adanya kecenderungan sebagaian
orang yang ingin berpenampilan berbeda di setiap event atau pesta yang dihadiri.
Dalam buku berjudul Busana Pesta, 2011, oleh Pinky Hendarto, Evening wear
merupakan istilah yang digunakan untuk mengambarkan sebuah pakaian elegan
semi-formal dengan detail yang sedikit lebih indah dari busana yang dikenakan
sehari-hari, yang biasa dikenakan pada acara resmi seperti pesta pernikahan dan
pesta ulang tahun. Evening wear cenderung lebih sederhana ketimbang gaun
pesta, dengan potongan sederhana dan penggunaan detail yang tidak terlalu rumit
menggunakan bahan-bahan seperti sutra, velvet, chiffon, taffeta, ataupun lace.
Material kain yang digunakan dalam pembuatan pakaian evening wear cenderung
menggunakan bahan polyester. Bahan kain yang mengandung polyester pada
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dasarnya mengandung plastik dan membutuhkan waktu hingga 200 tahun untuk
bisa terurai di TPA (AustralianPlus, 2017).
Hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep fashion berkelanjutan sangat
penting bagi pelaku industri fashion untuk menyadarkan masyarakat terhadap
dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Sangat penting bagi pelaku
fashion untuk meyakinkan konsumen dalam pertimbangan membeli pakaian, tidak
hanya dari segi keindahan, namun juga mementingkan dampak pakaian terhadap
lingkungan. Produk yang digunakan sebagai perencaan bisnis adalah pakaian yang
mengangkat konsep yang ramah lingkungan dengan menggunakan teknik yang
dijelaskan oleh Timo Ressanen (2015), dalam buku yang berjudul Sustainable
Fashion, yaitu teknik zero waste merupakan konsep mengurangi limbah kain dari
proses awal hingga akhir proses pembuatan pakaian. Dimulai dengan pembuatan
pola yang simpel dan memanfaatkan seluruh bagian dari kain dengan efisien
sehingga tidak banyak atau tidak menyisakan potongan kain yang terbuang.
Desain produk merupakan desain dengan teknik potongan yang simpel , trendi
dan elegan yang cocok digunakan untuk wanita dengan usia 20-35 tahun. Siluet
dari pakaian adalah loose karena menggunakan teknik zero waste yang akan
menghasilkan pakaian dengan potongan yang simpel. Produk merupakan pakaian
formal atau evening wear dengan menggunakan detail pleats sebagai aplikasi.
Untuk pemilihan bahan yang digunakan untuk membuat produk perencanaan
bisnis merupakan bahan yang cenderung ringan, transparan namun tetap mewah
menggunakan organza dan silk. Dengan bahan yang cenderung transparan dan
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ringan , teknik pleats digunakan sebagai aplikasi untuk mempercantik dan
memberi aksen elegan dan feminine pada kain.
1.2. RUMUSAN MASALAH
Berikut permasalah yang akan dibahas dan ditemukan solusinya oleh
penulis melalui peracangan ini, yaitu : Bagaimana merancang busana wanita
evening wear dengan pendekatan sustainability menggunakan teknik zero waste
pattern dan pengaplikasian pleats pada brand Irene ?
1.3.

TUJUAN PERANCANGAN
Tujuan peracangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
a. Menciptakan desain fesyen yang berkontribusi untuk mengurangi
limbah kain polyester dengan pembuatan pakaian tanpa limbah
menggunakan teknik zero waste pattern.
b. Meningkatkan apresiasi konsumer terhadap material dan teknik yang
digunakan dengan tidak menyisakan / menggunakan seluruh material
dalam pembuatan pakaian.
c. Menghasilkan pakaian evening wear dengan teknik zero waste fashion
yang bernilai jual tinggi dan diminati oleh konsumer.

1.4.

SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN
Produk yang digunakan sebagai perencaan bisnis adalah pakaian yang

mengangkat konsep sustainable fashion dengan menggunakan teknik zero waste
pattern. Dimulai dengan pembuatan pola yang simpel dan memanfaatkan seluruh
bagian dari kain dengan efisien sehingga tidak banyak atau tidak menyisakan
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potongan kain polyester yang terbuang. Desain produk merupakan desain dengan
teknik potongan yang simpel , trendi dan elegan yang cocok digunakan untuk
wanita dengan usia 20-35 tahun. Siluet dari pakaian adalah loose dengan
menggunakan teknik zero waste yang akan menghasilkan pakaian dengan
potongan yang simpel. Produk merupakan pakaian evening wear dengan
menggunakan detail teknik pleats sebagai aplikasi yang disesuaikan dengan trend
2018. Pembuatan produk akan menggunakan bahan-bahan seperti organza da silk
sehingga identik dengan kesan elegan dan mewah. Dengan penggunaan bahan
yang cenderung transparan dan silk, detail pleats akan digunakan sebagai aplikasi
untuk memberi aksen terhadap pakaian.
1.5.

PENTINGNYA PERANCANGAN
Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dampak dunia
fashion terhadap lingkungan.
b. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain fesyen dengan
merapkan teknik zero waste pattern dan pengaplikasian teknik pleats.
c. Turut

berkontribusi

untuk

menjaga

lingkungan

hidup

dengan

mengurangi limbah tekstil berbahan polyester yang dihasilkan dari
proses produksi dengan menggunakan metode zero waste patten.
d. Menciptakan desain fesyen tanpa limbah yang dengan desain yang
menarik untuk pakaian pesta / formal.
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1.6.

ASUMSI DAN BATASAN PERACANGAN
Berdasarakan masalah yang telah diidentifikasi di atas, hal umum yang

menjadi batasan adalah :
a. Batasan ilmu
Peracangan yang dilakukan adalah dalam ruang lingkup fesyen desain
dan bisnis fesyen.
b. Batasan desain
Peracangan berfokus pada pakaian evening wear dengan metode zero
waste pattern dan detail teknik pleats untuk wanita.
c. Batasan waktu
Peracangan dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan, terhitung sejak
September 2017 hingga Desember 2017.
d. Batasan pasar (segmentasi pasar)
1. Geografis :
Peracangan berfokus untuk wanita yang tinggal di Indonesia,
terutama Surabaya dan Jakarta.
2. Demografis:
Peracangan berfokus untuk wanita modern, yaitu wanita dengan
usia 20 – 35 tahun (masa awal dewasa) dengan tingkat
pendidikan tinggi dan kelas sosial menegah ke atas yang sering
menghadiri pesta / acara formal.
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3. Psikografis
Peracangan berfokus pada masyarakat dengan tipe “thinker”
karena cenderung berpengetahuan luas, dan memiliki cukup
informasi mengenai dunia, peristiwa – peristiwa nasional dan
cenderung memilih produk yang dapat berkontrbibusi dalam
permasalahan yang terdapat disekitar sehingga lebih terbuka
terhadap produk – produk yang ramah lingkungan untuk
mengurangi permasalahan lingkungan yang sedang terjadi.
1.7.

DEFINISI ISTILAH
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami peracangan penelitian,

peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu istilah – istilah khusus
yang terdapat peracangan penelitian “ Peracangan Busana Wanita Evening Wear
dengan Teknik Zero Waste Pattern dan Pengaplikasian Pleats”. Adapun
penjelasan istilah- istilah yang terdapat dalam peracangan adalah :
1. Evening Wear
Istilah evening wear dalam penelitian ini adalah pakaian, terutama untuk
wanita, yang digunakan untuk menghadiri acara formal pada sore hingga
menjelang malam hari.
2. Zero Waste Pattern
Isitilah Zero waste dalam penelitian ini adalah adalah tidak menghasilkan
sampah, atau nol limbah. Dalam proses tersebut tidak menghasilkan sisa
bahan atau limbah yang tidak berguna, sehingga efisien dalam pengelolaan
bahan yang terpakai. Sehingga yang dimaksud dengan zero waste pattern
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adalah teknik pembuatan pola yang dilakukan dengan tidaksama sekali
menyisakan atau sedikit menyisakan limbah kain.
3. Pleats
Istilah Pletas dalam penelitian ini adalah adalah teknik lipat yang
digunakan sebagai detail dalam suatu rnacangan busana.
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1.8.

SISTEMATIKA PENULISAN
BATASAN
Batasan ilmu : Teori
teknik

zero

waste

fashion,

teori

sustainable

fashion,

IDENTIFIKASI
MASALAH

TEORI
Teori busana wanita,

Bagaimana
waste

teknik

dapat

mengurangi

zero

membantu
limbah

teori evening wear,
teori

sustainability,

teknik

teori tren Fall/Winter

fashion ?

pattern,

2018.

Bagaimana meningkatkan

pleats.

Batasan material : kain

nilai pakaian zero waste

Organza, Silk.

untuk pakaian pesta ?

Batasan
September

waktu

:

2017

–

zero

waste

dan

teknik

Desember 2017
Batasan

pasar

:

Perempuan 20 – 30
tahun,

Surabaya

dan

Jakarta, Middle – upper
class, Thinker.

SUMBER DATA
1. Survei
2. Wawancara (expert
panel & extreme user)
3. Pengamatan / observasi
4. Kepustakaan
5. Dan lain-lain

EKSPERIMEN

SOLUSI DESIAN

PROTOTYPE

PRODUK AKHIR
Gambar 1. 1 Sistematika Penulisan

UJI COBA
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1.8.1. Batasan
Hal yang menjadi batasan dalam prosedur peracangan adalah
batasan ilmu, waktu, material, dan pasar.
1.8.2. Identifikasi Masalah
Pencarian ide atau gagasan dilakukan dengan melalui informasi secara
umum tentang permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan
dan

dalam industri fesyen, kemudian diklasifikasikan menjadi informasi

khusus. Maka dari data yang dihasilkan akan menentukan ide yang tepat jenis
objek yang akan dirancang dan jenis tema yang akan dipilih, yaitu metode
pembuatan pakaian ramah lingkungan dengan teknik zero waste sebagai
pakaian evening wear dengan detail pleats.
1.8.3. Teori
Teori yang digunakan adalah teori mengenai teknik zero waste fashion,
teori busana wanita, evening wear, sustainable fashion, zero waste fashion,
dan teknik pleats.
1.8.4. Sumber Data
a. Survei
Survey dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan
masyarakat / konsumen terhadap pembuatan pakaian dengan metode
zero waste fashion (pembuatan pakaian tanpa menyisakan potongan
kain), mengetahui ketertarikan konsumen terhap pembuatan pakaian
pesta / semi-formal dengan teknik zero waste fashion, harga yang
mau konsumen bayarkan untuk membeli pakaian pesta / semi-
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formal, ketertarikan warna, dan gaya hidup konsumen. Survei
dilakukan dengan menggunakan 100 responden melalui angket
online yang terdapat pada google form. Responden adalah wanita
dengan usia 19 - 40 tahun, dengan pembagian 10% wanita berusia <
20 tahun, 40% berusia 20 – 25 tahun, 40% wanita berusia 26 – 30
tahun, dan 10%wanita berusia >30 tahun.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada narasumber ahli (expert panel) dan
pengguna produk (expert user). Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Wawancara tidak
langsung dilakukan melalui pesan, email dan sosial media lainnya.
Penulis melakukan interview dengan mewawancara 6 orang expert
panel. Penulis mewawancara narasumber atau expert panel dengan
latar belakang desainer zero waste fashion yang dapat memberikan
informasi mengenai produk yang akan dibuat oleh penulis. Penulis
melakukan wawancara nasarumber pekerja plisket yang dapat
memberikan informasi mengenai teknik pletas. Penulis melakukan
interview dengan mewawancara 12 extreme user. Expert user
merupakan

narasumber

yang

telah

berpengalaman

dalam

menggunakan pakaian zero waste dan narasumber yang sering
menghadiri pesta / acara formal.
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c. Kepustakaan
Pengumpulan data berupa teori-teori, definisi, dan pernyataan para
ahli mengenai teori evening wear, teori sustainable fashion, teori
zero waste fashion atau fesyen tanpa limbah, teori teknik pleats, teori
trend Fall/Winter 2018 dan teori-teori yang berhubungan lainnya.
Data-data tersebut didapatkan melalui buku-buku, jurnal, karya
ilmiah, dan media cetak maupun elektronik lainnya yaitu koran,
majalah, atau internet.
d. Observasi / Pengamatan
Observasi dilakukan tidak langsung yang didapatkan melalui media
online dan internet dengan melakukan research trend, bahan dan
teknik pleats sesuai dengan tren terbaru yang didapatkan melalui
website dan artikel fashion.

