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BAB II. IDENTIFIKASI DATA 

2.1. DATA PRIMER 

Metode penggalian data primer merupakan hasil riset yang dilakukan 

terhadap pasar yang akan dilakukan oleh penulis dengan menggabungkan 

penelitian, pengumpulan data kuantitatif melalui survei kuisioner dan kualitatif 

dengan melakukan wawancara terhadap expert panel dan extereme user. 

a) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang ddidapatkan dalam bentuk 

ukuran, dimana data yang didapatkan dapat dihitung secara langsung dan 

dapat dijelaskan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2010:5). 

Data secara kuantitatif didapatkan melalui kuisioner sebagai media 

survey. Survei 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-formal, ketertarikan warna, dan 

gaya hidup konsumen. Survei dilakukan dengan menggunakan 100 responden 

kepada potensial target market melalui angket online yang terdapat pada 

google form. Resnponden adalah wanita dengan usia 19 - 40 tahun, dengan 

pembagian 10%  wanita berusia < 20 tahun, 30%  berusia 20 – 25 tahun, 30% 

wanita berusia 26 – 30 tahun, 20% wanita berusia 31 – 35 tahun, dan 

10%wanita berusia >35 tahun. 
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b) Data  Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dalam bentuk kata-

kata atau berupa informasi, berupa sebauh pernyataan atau gambaran secara 

langsung mengenai objek penelitian (Muhadjir, 2006:2). 

Data kualitatif didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh 

penulis terhadap narasumber. Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap 

narasumber ahli (expert panel), pengguna produk (expert user), dan observasi 

terhadap kompetitor. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung. Wawancara tidak langsung dilakukan melalui 

pesan, email dan sosial media lainnya. 

Narasumber yang dituju oleh penulis sebagai expert panel terdiri dari 

6 orang, yang berprofesi dalam bidang fesyen. Profesi mereka diantaranya 

adalah fashion designer, ahli zero waste, dan pekerja plisket. Pertanyaan yang 

ditujukan kepada narasumber disesuaikan dengan bidang setiap expert panel 

dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam 

pembuatan produk. 

Extreme user yang dituju oleh penulis tersiri dari 12 orang yang 

sesuai dengan target market yang ditujukan oleh penulis, yaitu wanita berusia 

20-30 tahun yang sering menghadiri acara pesta / acara formal dan 

berpengalam dalam menggunakan pakaian zero waste. Hal ini bertujuan agar 

extreme user dapat memberikan saran mengenai pakaian evening wear 

dengan konsep zero waste yang sesuai dengan selera target market. 
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2.1.1. Teknik dan Instrumen 

NO 

METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER  

DATA 

INSTRUMEN / FOKUS 

PERTANYAAN 

1.  Kuantitatif 

(Kuisioner) 

100 Responden 

wanita dengan 

kriteria usia sesuai 

target market yaitu 

14 – 40 tahun 

1. Usia Responden. 

2. Pekerjaan Responden. 

3. Kegiatan yang dilakukan 

responden saat waktu 

senggang. 

4. Tujuan berpakaian. 

5. Seberapa sering responden 

menghadiri acara formal / 

pesta. 

6. Kecenderungan responden 

membeli pakaian baru untuk 

menghadiri acara formal / 

pesta 

7. Tempat responden membeli 

pakaian pesta 

8. Gaya busana responden data 

menghadiri acara formal / 

pesta 

9. Jenis pakaian yang sering 

dibeli oleh responden 

10. Kesediaan responden untuk 

mengurangi limbah kain 

11. Pengetahuan responden 

terhadap zero waste fashion 

12. Kesediaan responden 

membeli pakaian pesta 
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dengan teknik zero waste 

fashion 

13. Kesediaan responden 

membeli pakaian pesta 

dengan teknik pelats 

14. Jenis teknik yang diminati 

responden untuk 

dipalikasikan pada baju 

pesta 

15. Kisaran harga yang akan  

dibayarkan responden 

untuk membeli produk 

16. Aspek penting bagi 

responden untuk membeli 

pakaian formal /pesta 

17. Color Palette yang 

diminati responden 

18. Kesulian responden dalam 

membeli pakaian formal / 

pesta 

19. Sumber informasi tren 

terbaru yang didapatkan 

responden 

2.  Kualitatif  

(interview) 

Expert Panel 

(Desainer zero 

waste) 

1. Pendapat narasumber 

mengenai perkembangan  

produk zero waste di 

Indonesia 

2. Kendala dalam pembuatan 

pakaian menggunakan 

teknik zero waste 

3. Teknik pemilihan bahan 
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tekstil dan tekstur yang 

dapat digunakan untuk 

produk peneliti 

4. Pendapat narasumber dan 

teknik yang perlu 

ditonjolkan  mengenai 

produk pakaian formal/ 

pesta dengan metode zero 

waste untuk menaikan nilai 

produk dari segi desain. 

  Expert Panel (Jasa 

plisket)  

1. Proses dan kendala dalam 

pembuatan plisket 

2. Jenis- jenis dan variasi 

ukuran plisket 

3. Material kain yang tepat 

digunakan dalam 

pembuatan plisket 

4. Minat pasar terhadap teknik 

plisket 

 

 

 

  Expert Panel 

(Fashion Stylist) 

1. Pendapat narasumber 

terhadap pakaian  zero 

waste fashion terhadap tren. 

2. Pendapat narasumber 

terhadap pakaian zero waste 

dengan pleats detail untuk 

evening wear. 

3. Pendapat narasumber 
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terhadap siluet pakaian 

pesta dengan teknik zero 

waste. 

  Extreme User 

(Narasumber yang 

berpengalaman 

menggunakan 

pakaian zero waste) 

1. Kesan  narasumber terhap 

pemakaian pakaian dengan 

teknik zero waste. 

2. Mengetahui kesadaran 

narasumber terhadap 

konsep zero waste fashion. 

3. Pendapat narasumber 

terhadap pakaian formal / 

pesta dengan teknik zero 

waste. 

4. Pendapat narasumber 

mengenai pakaian 

formal/pesta zero waste 

dengan detail pleats. 
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  Extreme User 

(Narasumber yang 

sering menghadiri 

acara formal / pesta) 

1. Kesulitan yang dihadapi 

narasumber dalam  membeli 

pakaan formal / pesta. 

2. Gaya busana seperti apa 

yang digunakan narasumber 

saat menghadiri acara 

formal / pesta. 

3. Pengetahuan narasumber 

terhadap pakaian pesta 

dengan teknik zero waste 

4. Pendapat narasumber 

terhadap pakaian pesta 

dengan teknik zero waste. 

5. Pendapat teknik plisket 

yang diaplikasikan dalam 

busana pesta. 

Tabel 2. 1 Teknik dan Instrumen 

2.1.2. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert Panel 

Berikut merupakan 6 expert panel yang telah diwawancara oleh penulis : 

a.  Aryani Widagdo  

 
 

 
Sumber : Instagram 

 

Gambar 2. 1 Aryani Widagdo 
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Aryani Widagdo adalah seorang perancang dan edukator dalam 

dunia mode, beliau adalah perintis Arva School of Fashion pada 

1989 dan telah menjadi guru bagi perancang- perancang berprestasi 

di Surabaya. Aryani Widagdo merupakan salah satu edukator yang 

mendalami teknik zero waste fashion di Indonesia, hal ini berangkat 

dari kepeduliannya terhadap lingkungan dan kesadarannya bahwa 

dunia fesyen telah menyumbangkan banyak limbah bagi lingkungan. 

Hal tersebut menggerakan Aryani Widagdo untuk mendalami dunia 

zero waste dan aktif membagikan ilmunya melalui workshop dan 

buku mengenai teknik zero waste pattern yang beliau tulis. 

b. Timo Rissanen 

 
 

Sumber : Google 

 

Timo Rissanen adalah seseorang yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dan seniman yang bergerak dalam bidang fesyen. Beliau 

adalah seorang perancang yang lahir di Finlandia dengan latar 

belakang pendidikan dalam bidang perancangan busana di University 

of Technology Syedney di Australia dan menyelesaikan PhD berbais 

Gambar 2. 2 Timo Rissanen 
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praktek desain busana zero waste pada tahun 2013. Timo Rissanen 

adalah seorang seniman yang berfokus pada kemanusiaan dan 

kecintaan terhadap lingkungan, sehingga penelitian yang dilakukan 

berfokus pada fesyen berkelanjutan dengan mendalami pembuatan 

teknik zero waste pattern. Timmo Rissanen telah menerbitkan dua 

buku mengenai fesyen berkelanjutan, yaitu Shaping Sustainable 

Fashion dengan Alison Gwilt pada tahun 2011 dan Zero Waste 

Design dengan Holly McQuillan pada tahun 2016. Timo Rissanen 

adalah orang yang terbuka terhadap ilmu, dan  telah menjadi Asisten 

Profesor Design and Fashion Sustainability di sekolah desain 

Parsons sejak tahun 2010. 

c. Ayudya Paramitha  

 

Gambar 2. 3 Ayudya Paramitha 

Sumber : Instagram 

 

Ayudya Paramita adalah seorang arsitek dan desainer zero 

waste fashion dengan brand online clothing bernama “Hlaii”. Brand 

“Hlaii” mulai dirintis sejak tahun 2016, namun dalam waktu satu 

tahun beliau  telah memiliki banyak customer bahkan hasil karyanya 
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telah dipakai oleh penyanyi Gita Gutawa. Keberangkatan Ayudya 

membuat pakaian dengan konsep zero waste adalah karena 

kepeduliannya terhadap lingkungan dan keterbatasannya dalam 

menjahit karena pendidikan dasar yang ditempuh adalah bidang 

arsitekur. Karena keterbatasannya dalam menjahit dan membuat 

pola,  Ayudiya memilih untuk mebuat pakaian dengan teknik 

drapping dan tidak memotong banyak kain. Beliau memiliki 

kepedulian dan kecintaan yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga 

beliau menciptakan brand yang peduli terhadap kelestarian alam 

dengan mengurangi limbah sampah melalui zero waste fashion. 

d. Olivia Lazuardy 

 

Gambar 2. 4 Olivia Lazuardy 

Sumber : Instagram 

 

 

Olivia Lazuardy adalah seorang fashion influencer, fashion 

blogger dan pemilik brand Calla Atelier yang berasal Jakarta, 

Indonesia. yang dikenal melaui Instagram, Youtube, dan blog 

mengenai fesyen. Beliau adalah seorang yang memberikan inspirasi 
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mode yang dituangkan dari cara berpakaiannya. Olivia merupakan 

seorang pemilik dari brand ready to wear yaitu Calla Atelier.  

e. Ella Durand 

 

Gambar 2. 5 Ella Durand 

Sumber : Instagram 

 

Ella Durand adalah seorang fashion stylist yang berasal dari Jakarta. 

Beliau tergabung senagai stylist dalam sebuah event Wedding 

Planner  di Indonesia, yaitu Weddingku sejak tahun 2013.  Ella 

memiliki pengalaman dalam bidang fashion dan sebagai seorang 

stylist dalam bidang Wedding , Ella memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang cara berpakaian untuk menghadiri sebuat acara 

pesta.  

f. Yuni 

Ibu Yuni adalah seorang penjahit yang menerima jasa pembuatan 

plisket atau yang disebut juga dengan teknik pleats. Beliau telah 

menerima jasa plisket sejak tahun 2012. Teknik plisket yang 

dilakukan oleh Ibu Yuni menggunakan dua cara yaitu manual dan 

mesin.  



23 
 

 
 

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan terhadap expert panel  

a. Desainer dan Ahli Zero Waste Fashion 

Berdasarkan hasil wawancara melalui email yang dilakukan 

kepada Timo Rissanen selaku pakar zero waste fashion, beliau 

menyatakan bahwa kain adalah bahan yang berharga dikarenakan 

bahan material dalam proses, penggunaan air, dan tenaga yang 

digunakan dalam pengerjaannya sehingga kain harus dipergunakan 

sebagai sesuatu yang berharga. Timo mengatakan, bahwa kesulitan 

terbesar dalam pembuatan teknik zero waste adalah kreatifitas dari 

seseorang, karena letak keberhasilan dari sebuah desain memerlukan 

kreatifitas yang tidak terbatas. Menurut Timo tidak ada batasan 

dalam penggunaan bahan untuk membuat pakaian zero waste, semua 

kain dapat digunakan untuk membuat pakaian zero waste termasuk 

organza.  

  Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan 

Aryani Widagdo, kendala yang dihadapi dalam pembuatan pakaian 

zero waste adalah bagaimana membuat desain dan pola tanpa 

menyisakan kain, sehingga diperlukan waktu percobaan berulang – 

ulang dan kreatifitas yang tinggi untuk menghasilkan pola zero 

waste. Pembuatan pakaian dengan teknik zero waste pattern sering 

kali mengalami kendala karena keterbatasan lebar yang harus 

disesuaikan dengan pola, sehingga terkadang pada pola tertentu tidak 

dapat dibuat sesuai arah serat kain, hal tersebut menyebabkan hasil 
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yang kurang sempurna. Dalam penerapan  desain kedalam pola, 

sering kali megalami penambahan – penambahan detail, misalnya 

kerutan atau pleats yang disebabkan oleh sisa lebar kain yang tidak 

dapat dibuang. Menurut pendapat Aryani, teknik pleats merupakan 

ide yang bagus untuk digunakan sebagai detail pada pakaian zero 

waste, mengingat teknik pleats akan mengurangi sisa kain karena 

lebar kain akan menyusut setelah dilakukan teknik pleats.  

Berdasarkan hasil wawancara melalui telepon dengan Ayudya 

Paramitha, ia menyatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah 

teknik yang disesuaikan dengan konsep desain sehingga menjadikan 

pakaian yang menarik, dengan tidak menyisakan potongan kain. 

Menurut Ayudya yang perlu diperhatikan adalah bagaiamana 

meluangkan sebuah ide kedalam kain, yang disesuaikan dengan 

identitas pemakainya. Ayudya mengatakan bahwa hampir semua 

bahan tekstil dapat dijadikan pakaian zero waste, mulai dari bahan 

yang tipis hingga yang kaku. Bahan yang sering kali digunakan oleh 

Ayudya adalah katun, linen, silk, brokat, maupun organza yang 

dibuat dengan teknik draping. Ayudya berpendapat bahwa pakaian 

pesta dengan teknik zero waste cukup menarik,  mengingat pakaian 

zero waste memiliki ciri khas yang unik yang dihasilkan dari drapery 

yang dihasilkan. Menurut Ayudya akan sangat menarik jika pakaian 

zero waste dipadukan dengan detail pleats untuk mempercantik dan 

memberikan kesan mewah, selain itu teknik pleats akan membantu 
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mengurangi lebar kain sehingga sisa kain tidak perlu dipotong dan 

terbuang percuma.  

b. Jasa Plisket 

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Ibu 

Yuni, proses pembuatan peats dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

plisket manual dengan menggunakan obat dan plisket dengan 

menggunakan mesin. Dalam proses pembuatan plisket secara manual 

memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan plisket 

menggunakan mesin. Dalam membuat plisket secara manual 

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kain harus di jahit 

delujur terlebih dahulu dengan melipat kain sesuai lebar pleats yang 

diinginkan, kemudian diberi obat dan dipress dengan menggunakan 

setrika. Kesulitan utama dalam pembuatan plisket secara manual 

adalah membuat hasil lipatan yang sama rata. Ibu Yuni mengatakan, 

bahwa jenis ukuran pleats bervariasi, mulai dari 5 cm hingga 0.5 cm. 

Ibu Yuni mengatakan bahwa semakin kecil ukuran pleats akan lebih 

mudah jika dibuat dengan menggunakan mesin. Menurut Ibu Yuni, 

hampir semua jenis kain dapat diplisket, namun penggunaan kain 

dengan bahan polyester cukup berseriko saat proses pressing 

menggunakan setrika karena jika panas setrika yang terlalu tinggi 

dapat merusak kain. Ibu Yuni mengatakan, bahwa teknik pleats 

sering digunakan namun berdasarkan pengalamannya ia lebih sering 
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mendapatkan customer yang meminta jasa plisket untuk pembuatan 

seragam.  

c. Fashion Blogger dan pemilik brand Calla Atelier 

Berdasarkan hasil wawancara melalui email dengan Olivia 

Lazuardy selaku fashion blogger dan pemilik dari brand Calla Atelier, 

ia mengatakan penggunaan teknik pleats sebagai detail dalam pakaian 

pesta sangat menarik, karena detail tidak selalu dengan hiasan yang 

mewah, tapi perlu dilakukan dengan perpaduan teknik yang menjual. 

Olivia mengatakan, detail dari sebuah pakaian tidak harus selalu 

mengikuti trend melaiankan detail tersebut harus disesuaikan dengan 

konsep dan total look dari brand itu sendiri. 

d.  Fashion Stylist 

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Fashion Stylish, 

Ella Durand menyatakan bahwa zero waste fashion untuk evening 

wear merupakan hal yang menarik, menurut pengamatan Ella saat ini 

mulai banyak bermuncuakan evening wear dengan konsep zero waste. 

Menurut Ella pakaian zero waste dengan tambahan detail pleats 

cukup menarik, karena tambahan detail tersebut akan menambah 

kesan tersendiri dan memberi motif pada kain yang kosong. Dengan 

penambahan detail tersebut dapat memberikan statement pada 

penampilan penggunanya. Ella berpendapat jika siluet yang 

dihasilkan oleh pakaian dengan teknik zero waste cenderung lebih 

loose dan menghasilkan drapery yang menimbulkan aksen pakaian 
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yang lebih santai, sehingga perlu diperhatikan pembuatan desain agar 

tidak membuat pakaian terkesan bervolume saat dipakai oleh 

penggunanya karena akan mambuat penggunanya terlihat lebih berisi. 

 

2.1.3. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

Berikut merupakan 12 extreme user yang telah diwawancara oleh penulis : 

a. Olivia Lazuardy 

 

Sumber : Instagram 

 

Olivia Lazuardy adalah seorang fashion influencer dan fashion 

blogger asal Jakarta, Indonesia. Beliau dikenal melaui Instagram, 

Youtube, dan blog mengenai fesyen. Beliau adalah seorang yang 

memberikan inspirasi mode yang dituangkan dari cara 

berpakaiannya. Dalam kesehariannya, ia selalu dituntut tampil stylish 

karena tidak jarang beliau menjadi tamu undangan untuk menghadiri 

acara formal dan event – event penting di Indonesia, terutama event 

fesyen. 

 

Gambar 2. 6 Olivia Lazuardy 
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b.     Stefani Gabriela 

 
Gambar 2. 7 Sefani Gabriella 

Sumber : Instagram 

 

Stefani Gabriella adalah seroang fashion ifluencer dan seroang 

pelajar dalam bindag hukum. Beliau terkenal dengan style-nya yang 

sedikir feminin - edgy dan slalu mengikuti tren fesyen terbaru. 

Dalam usia 20 tahun, profesinya sebagai fashion influencer di 

Surabaya menuntut Stefi selalu tampil stylish untuk menghadiri 

pertemuan – pertemuan sosialita dan  event – event khusus di 

Surabaya. 

c. Amanda Kohar 

 
Gambar 2. 8 Amanda Kohar 

Sumber : Instagram 
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Amanda Kohar adalah seroang  fashion ifluencer dan food 

blogger  berusia 32 tahun yang terkenal dengan style-nya yang 

feminin. Profesinya sebagai fashion influencer dan food blogger di 

Surabaya menuntut Amanda selalu tampil stylish untuk menghadiri 

event – event khusus  dan opening restaurant maupun café baru di 

Surabaya. 

d. Melly Samantha 

 
Gambar 2. 9 Melly Samantha 

Sumber : Instagram 

 

Melly Samanta adalah seorang fashion stylist berusia 26 tahun. 

Beliau bertempat tinggal di Jakarta. Dalam profesinya sebagai 

seorang stylist beliau selalu berpakaian formal look untuk 

menghadiri event – event fesyen. Salah satu pakaian yang sering Ia 

gunakan adalah pakaian zero waste. 
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e. Dessida Ratnapama 

 
Gambar 2. 10 Dessida Ratnapama 

Sumber : Instagram 

 

Dessida Ratnapama adalah seorang desainer produk, forogafer 

dan ibu dari dua orang anak. Ia berusia 32 tahun dan bertempat 

tinggal di Jakarta. Dalam profesinya sebagai fotografer dan dituntut 

untuk berpakaian yang nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Sehingga 

Beliau memilih untuk menggunakan pakaian zero waste fashion. 

f. Putri Arifa Malik 

 
Gambar 2. 11 Putri  

Sumber : Instagram 

 

Putri adalah seorang editor kecantikan majalah Her World 

Indonesia berusia 34 tahun. Karena pekerjaanya dituntut untuk 
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berpenampilan stylist dan trendy. Dalam kesehariannya, beliau sering 

menghadiri acara formal dan salah satu pakaian yang sering 

digunakan adalah pakaian zero waste.  

g. Syifa Nurafantin 

 
Gambar 2. 12 Syifa 

Sumber : Instagram 

 

Syifa adalah sorang desainer aksesoris berusia 27 tahun yang 

bertempat tinggal di Jakarta. Beliau merupakan salah satu penggemar 

pakaian zero waste karena membuat Ia merasa unik.  

h. Astrid Wulan 

 
Gambar 2. 13 Astrid Wulan 

Sumber : Instagram 
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Astrid Wulan adalah seorang desain grafis berasal dari 

Jogjakarta berusia 26 tahun. Ia adalah orang yang sangat menyukai 

desan pakaian zero waste fashion untuk dijadikan pakaian pesta 

karena menurut Astrid baju dengan pola zero waste membuatnya 

terlihat anggun dan “sexy in a polite way”. 

i. Ellysabeth Sucia 

 
Gambar 2. 14 Ellysabeth Sucia 

Sumber : Instagram 

 

Ellysabeth Sucia adalah seorang model berusia 20 tahun yang 

tinggal di Surabaya. Beliau adalah seorang model yang 

berpengalaman dalam memeragakan pakaian di Fashion Show 

ternama di Indonesia, salah satunya Jakarta Fashion Week, dan telah 

berpengalaman memeragakan pakaian zero waste fashion. 
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j. Esther Gracia  

 
Gambar 2. 15 Esther Gracia 

Sumber : Instagram 

 

Esther Gracia adalah seorang fashion influencer di Surabaya 

berusia 21 tahun. Ia terkenal dengan style-nya yang feminine. Dalam 

kesehariannya beliau sering menghadiri acara fromal dan 

perkumulan sosialita di Surabaya, sehingga beliau sering 

menggunakan pakaian evening wear atau pakaian formal yang 

stylish. 

k. Danendra Saidina 

 
Gambar 2. 16 Danendra 

          Sumber : Instagram 
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Danendra adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di 

Jakarta. Ibu dua anak ini adalah seorang yang fashionable dan 

penggemar pakaian zero waste. 

l. Mitsalina Shafwah 

 
Gambar 2. 17Mitsalina Shafwah 

Sumber : Instagram 

 

Mitha adalah seorang pelajar berusia 22 tahun bertempat 

tinggal di Jakarta. Ia adalah seorang yang fashionable dan mengikuti 

trend terbaru. Dalam berpakaian Mitha cukup menyukai pakaian 

dengan konsep zero waste, beliau memiliki beberapa pakaian lokal 

dengan teknik zero waste.  

 

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan terhadap extreme user: 

a) Pengguna Zero Waste Fashion 

Hasil wawancara merupakan pernyataan mengenai 

pengalaman narasumber yang telah menggunakan pakaian zero waste. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Melly, Dessida, Putri, Syifa, 

Ella, Astrid dan Ellysabeth mereka memiliki pendapat yang sama 

bahwa mereka tidak menghadapi permasalahan dalam hal 
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kenyamanan dalam menggunakan pakaian zero waste, karena 

cenderung nyaman. Ellysabeth dan  Astrid menyatakan bahwa dalam 

cara pemakaian agak sedikit menyusahkan karena ada beberapa 

teknik pemakaian supaya bagus. Menurut Syifa, kendala yang 

dihadapi adalah dalam perawatan pakaian, karena dengan banyaknya 

drapery menyebabkan kesulitan tersendiri saat menyetrika dan 

mencuci pakaian. Sedangkan menurut Dessida kesulitan yang 

dihadapai adalah dalam segi desain, berhubung bentuk badan setiap 

orang memiliki perbedaan sehingga kadang pakaian zero waste yang 

umumnya banyak drapery membuat pemakainya terlihat berisi. 

Menurut pendapat nasarumber, sebagian besar dari mereka membeli 

pakaian zero waste karena kesadaran dan kepedulian mereka terhadap 

lingkungan, namun banyak juga dari mereka membeli pakaian zero 

waste fasion karena ketertarikan terhadap desain, menurut mereka 

pakaian zero waste merupakan sesuatu yang unik. Menurut pendapat 

dari narasumber, mereka setuju dan tertarik untuk penggunaan zero 

waste sebagai evening wear yang disesuaikan desain yang menarik. 

Sebagian dari nasarumber berpendapat bahwa penambahan detail 

pleats untuk pakaian zero waste sangat menarik untuk pemberi motif 

pada kain agar kain tidak terkesan polos.  
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b) Pengguna Pakaian Pesta 

Hasil wawancara merupakan pernyataan narasumber yang 

sering menghadiri cara formal/ pesta untuk mengetahui pendapat 

mereka mengenai pakaian pesta dengan teknik zero waste dengan 

detail aplikasi kain pleats. Sebagian besar dari narasumber 

menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi saat membeli pakaian 

pesta adalah menemukan desain yang sesuai dengan karakter mereka. 

Kendala yang sering dihadapi adalah menemukan ukuran yang pas 

sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Menurut Esther Gracia dan 

Amanda, mereka sangat dimudahkan dengan adanya brand baju 

evening wear yang ready stock, karena kebanyakan saat membeli baju 

pesta dengan sistem made to order akan menyulitkan karena hasul 

fitting berkali – kali. Kelima narasumber setuju dan tertarik terhadap 

baju pesta dengan detail pleats karena menurut mereka motif kain 

pleats cukup menarik dan sedang trend. Dalam pemilihan pakaan 

evening wear, sebagian dari narasumber memilih pakaian yang 

terkesan feminine dan elegan. Menurut Putri dan Esther Gracia 

mereka cenderung memilih pakaian yang simpel namun terlihat 

elegan yang didapatkan dari motif maupun detail pakaian. Olivia 

Lazuardy mengatakan detail dalam pakaian pesta tidak selalu dengan 

hiasan yang mewah, tapi juga perpaduan teknik seperti ruffels atau 

pleats. 
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2.1.4. Hasil Survei 

 Berikut merupakan hasil data kuisioner yang didapatkan:  

a. Usia responden 

Survei menunjukkan, bahwa 56%  usia responden adalah 20 – 25 

tahun 

 

Gambar 2. 18 Persentase usia responden 

Usia rata – rata target market terbesar adalah 20 – 25 tahun, hal ini 

membuktikan bahwa target market mayoritas adalah anak muda. 

b.  Pekerjaan responden 

Survei menunjukan 59% pekerjaan responden adalah mahasiswa, dan 

21% adalah wiraswasta 

 

Gambar 2. 19 Persentase pekerjaan responden 
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Pekerjaan target market mayoritas adalah pelajar, dimana kemampuan 

membeli responen tidak setinggi responen yang telah bekerja. 

c.  Kegiatan yang dilakukan responden saat waktu senggang 

Survei menunjukkan, bahwa  36% kegiatan yang dilakukan responden 

saat waktu senggang adalah bersosialisasidan 29% browsing internet. 

 

Gambar 2. 20 Persentase kegiatan responden disaat waktu senggang 

Kegiatan responen yaitu bersosialisasi dengan teman cukup tinggi, 

dimana responden akan membutuhkan pakaian sebagai kebutuhan 

mereka. Kegiatan browsing internet dapat dijadikan peluang bagi 

penulis untuk menjadi sarana penjualan dan media promosi produk 

penulis. 

 

d. Sering tidaknya responden menghadiri pesta / acara formal 

Survei menunjukkan, bahwa sebanyak 55% responden sering 

menghadiri pesta / acara formal 
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Gambar 2. 21 Persentase responden menghadiri pesta / acara formal 

Kebutuhan responden terhadap pakaian pesta / semi-formal cukup 

tinggi, dimana hampir sebagian besar dari responden sering 

menghadiri pesta / acara formal. 

 

e. Tujuan berpakaian 

Survei menunjukkan, bahwa hanya 1 %  responden yang menjawab 

tujuan pemakaian sebagai penutup tubuh. 

 

Gambar 2. 22 Persentase tujuan responden berpakaian 

Ini adalah sebuah  penemuan yang mengejutkan, karena responden sudah 

tidak lagi memikirkan fugsi utama dari pakaian, melainkan menjadi life 

style mereka untuk terlihat stylish dan mengikuti jaman. 
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f. Kecenderungan responden membeli pakaian baru untuk 

menghadiri pesta / acara formal 

Survei menunjukkan, bahwa hanya 3% responden yang tidak membeli 

pakaian baru untuk menghadiri pesta / acara formal 

 

Gambar 2. 23 Persentase responden membeli pakian baru untuk acara formal / pesta 

Kebutuhan responden  terhadap pakaian pesta / formal cukup tinggi, 

mengingat sebagian besar dari responen selalu membeli pakaian baru 

untuk menghadiri pesta / acara formal. 

 

g. Tempat responden membeli pakaian pesta 

Survei menunjukkan, bahwa 63% responden membeli pakaian pesta / 

formal di mall. 

 

Gambar 2. 24 Persentasi tempat responden membeli pakaian pesta 
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Sangat jelas bahwa responden lebih memilih untuk membeli pakaian 

pesta di mall dibandingkan melalui online shop. Karena responen dapat 

melihat produk dan mencoba pakaian secara langsung. 

 

h. Gaya busana responden saat menghadiri acara pesta / formal 

Survei menunjukkan, bahwa 49% gaya busana yang disukai oleh 

responden adalah elegan dan 35% menyukai gaya yang simple. 

 

Gambar 2. 25 Persentase gaya busana responden saat menghadiri pesta 

Sumber : Data Pribadi 

 

Pakaian pesta / formal yang  dinimiati oleh responden mengarah pada 

desain yang elegan dan simple, hal ini sesuai dengan gaya busan yang 

sedang tren. 

 

i. Jenis pakaian yang sering dibeli oleh responden untuk menghadiri 

pesta 

Survei menunjukkan, bahwa 83% jenis pakaian yang paling sering dibeli 

oleh responden adalah dress. 
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Gambar 2. 26 Persentase jenis pakaian yang sering dibeli oleh reponden untuk 

menghadiri pesta 

Penemuan ini menunjukan bahwa jenis pakaian yang paling sering dibeli 

oleh responden untuk menghadiri pesta adalah dress dan yang paling jarang 

dibeli adalah outer. 

j. Kesediaan responden untuk berpatisipasi mengurangi limbah kain 

Survei menunjukan, bahwa 92% responden bersedia berpartisipasi untuk 

mengurangi limbah kain 

 

Gambar 2. 27 Persentase partisipasi responden mengurangi limbah kain 

Penemuan ini merupakan peluang bagi penulis untuk meresponi kesediaan 

responden, dengan membuat pakaian yang mementingkan sustainable 

fashion. 
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k. Pengetahuan responden terhadap konsep zero waste fashion 

Survei menunjukan, bahwa 53% responden telah mengetahui tentang 

zero waste fashion 

 

Gambar 2. 28 Persentase pengetahuan responden tentang zero waste fashion 

Penemuan ini cukup menarik, karena membuktikan bahwa setengah dari 

responden telah mengetahui mengani konsep zero waste fashion. 

Penemuan ini dapat menjadi peluang bagi penulis untuk dengan mudah 

memasarkan pakaian zero waste agarr lebih dikenal oleh masyarakat. 

 

l. Kesediaan responden membeli pakaian pesta dengan teknik zero 

waste  

Survei menunjukkan, bahwa hanya 5% responden yang tidak bersedia 

membeli pakaian pesta zero waste. 
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Gambar 2. 29 Persentase kesedian responden membeli pakaian pesta zero 

waste 

Penemuan ini sangat mendukung penulis untuk membuat produk yang telah 

dirancangkan, karena hampir seluruh responden tertarik dan bersedia 

membeli pakaian pesta zero waste. 

 

m. Kesediaan responden membeli pakaian pesta dengan teknik 

pelats 

Survei menunjukkan, bahwa 13% dari responden tidak bersedia membeli 

pakaian pesta dengan teknik pleats. 

 

Gambar 2. 30 Persentase kesediaan responden membeli pakaian pesta dengan 

teknik pleats 
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Penemuan ini merupakan pendukung design research yang dilakukan oleh 

penulis, untuk menggunakan teknik pleats sebagai detail aplikasi pada baju 

pesta. Karena berdasarkan penemuan menunjukan bahwa 83% dari 

responen tertarik dengan teknik pleats. 

 

n. Jenis teknik pleats yang diminati oleh responden untuk diaplikasikan 

pada pakaian pesta 

Survei menunjukkan, bahwa 68% reponden menyukai teknik according 

pleats. 

 

    Gambar 2. 31 Persentase jenis teknik pleats yang diminati oleh responden 

Penemuan ini dapa menjadi pedoman peneliti untuk menggunakan 

teknik according pleats sesuai dengan ketertarikan responden. 
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o. Kisaran harga yang akan dibayarkan responden untuk membeli 

produk 

Survei menunjukkan, bahwa 54% responden harga yang akan 

dikeluarkan responden untuk membeli produk adalah Rp 1.000.000 – 

Rp 2.000.000 rupiah. 

 

Gambar 2. 32 Persentasi harga untuk membeli produk 

Penemuan ini menunjukkan bahwa kelas ekonomi target market adalah 

menengah ke atas, dimana responden mampu membeli pakaian dengan 

harga Rp 1.000.000 – 2.000.000 rupiah. 

 

p. Aspek penting bagi responden untuk membeli pakaian pesta 

Survei menunjukan, bahwa desain merupakan aspek terpenting dalam 

membeli pakaian pesta. (lampiran) 

Dengan membuat desain yang menarik, akan menjadi daya tarik 

masyarakat untuk membeli produk yang telah dirancangkan penulis 

 

q. Color palette yang diminati responden 

Survei menunjukkan, bahwa 45% responden menyukai warna soft 

untuk pakaian pesta 
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Gambar 2. 33 Persentase color palette yang diminati responden 

Penemuan ini menjadi pedoman peneliti untuk memilih warna dalam 

pembuatan desain pakaian pesta yang sesuai dengan minat responden. 

 

r. Kesulitan responden saat membeli pakaian pesta  

Survei menunjukkan, bahwa hasil pemilihan tertinggi pertama (60 suara) 

yang menjadi kesulitan responden saaat mebeli baju pesta adalah desain, 

dan hasil tertinggi kedua (51 suara) adalah menemukan ukuran yang 

sesuai. 

 

Gambar 2. 34 Diagram kesulitan yang ditemui responnden saat membeli pakaian pesta 

Penemuan ini membuktikan bahwa desain merupakan aspek yang harus 

diperhatikan oleh penulis untuk benar – benar memahami desain yang 
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disesuaikan dengan target market, permasalahan dalam menemukan 

ukuran yang sesuai merupakan batu loncatan bagi penulis untuk 

mengatasi permasalahan yang ada, mengingat pakaian dengan teknik 

zero waste pattern cenderung loose dan tidak fit body. 

 

s. Sumber informasi trend fashion terbaru yang didapatkan 

responden 

Survei menunjukkan, bahwa sumber informasi tren fesyen dengan 

pemilihan tertinggi (80 suara) adalah sosial media. 

 

Gambar 2. 35 Diagram sumber informasi fashion yang didapatkan responden 

Sangat terbukti bahwa sosial media memiliki dampak besar terhadap 

kemajuan dan pengetahuan masyarakat terhadap tren fesyen. Penemuan ini 

menjadi peluang bagi penulis untuk melakukan pemasaran dan pengenalan 

produk melalui sosial media. 
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2.2. DATA SEKUNDER 

Metode pengumpulan data-data sekunder merupakan informasi yang 

didapatkan secara tidak langsung dari narasumber namun dengan orang ketiga 

(Wardiyanta, 2010). Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel 

yang  telah dilakukan oleh peneliti lain untuk mendalami konsep yang diperlukan 

oleh pelaku riset.  

2.2.1. Teori Dasar Desain 

a. Teori Bahan pada Evening Wear 

 Berdasarkan hasil penggalian data yang didapatkan penulis 

dalam buku berjudul Busana Pesta, 2011, oleh Pinky Hendarto, Evening 

wear merupakan pakaian untuk megnhadiri acara formal atau pesta 

menjelang sore hingga malam hari. Eveing wear cenderung lebih 

sederhana ketimbang gaun pesta, potongannya sederhana dengan detail 

yang tidak terlalu rumit dan biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti 

sutra, velvet, chiffon, taffeta, ataupun lace, sehingga identik dengan kesan 

elegan dan feminin.  

b. Tinjauan Trend Fall/Winter 2018 

 Berdasarkan hasil penggalian data yang didapatkan, tren fesyen 

fall/winter 2018 dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kelestarian lingkungan dipengaruhi dengan kepedulian masyarakat akan 

sistem keberlanjutan dan dampak terhadap permasalahan global. Sehingga 

pakaian yang dihasilkan akan memikirkan fashion yang berkelanjutan dan 
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bernilai tinggi (ubmfashion, 2017). Salah satu tema dari trend adalah 

“Earthed” yang terinpirasi dari reaksi terhadap ekosistem alam yang 

diaplikasikan sebagai teknik-teknik dengan kerajinan tangan. Pembuatan 

teknik mengarah pada perpaduan anatara struktur yang terinspirasi dari 

alam yang dilebur dengan dunia modern (WGSN, 2017). Struktur desain 

kain mencerminkan laipsan kehidupan yang berasal dari alam, misalnya 

struktur pada alga, jamur, dan  tumbuhan yang dapat diaplikasikan pada 

teknik seperti pleats dan quilting.  

Berdasarkan hasil trend forecast fall/winter 2018 (trendstop,2017) tema 

dari tren warna adalah softly sculpted yang warna terinspirasi dari warna 

alami sehingga menghasilkan warna-warna netral dan halus. Warna yang 

menjadi tren adalah warna-warna dasar dengan tone yang lebih lembut dan 

tidak terlalu mencolok yang sesuai dengan suasana fall-winter.  
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Gambar 2. 36 Tren warna Fall/Winter 2018 

Sumber : WGSN 
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c. Teori Warna Monokrom 

 Istilah warna monokrom sering kali digunakan dalam dunia 

fashion. Kata monokrom sendiri berasal dari dua kata yaitu mono yang 

berarti satu dan chrome yang berarti warna. Dalam bahasa Indonesia kata 

monokrom berarti satu warna. Warna yang saling berdekatan dapat disebut 

sebagai warna monokrom, yaitu tingkatan warna dari gelap ke terang 

dalam urutan satu warna atau kombinasi dengan satu corak warna, tetapi 

dengan intensitas yang berbeda. Monokrom juga dapat diartikan dengan 

gradasi tone yang didasari oleh satu warna dasar yang terjadi karena 

adanya warna turunan atau peningkatan warna dari warna dasar.  

 
Gambar 2. 37 Warna Monokrom 

      Sumber : Google 
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2.2.2. Teori Desain Spesifik sesuai Judul 

a. Kajian Evening Wear 

Evening wear merupakan bagian dari busana wanita dimana istilah 

busana berasal dari bahasa sanskerta yaitu “bhusana” dan istilah yang 

populer dalm bahasa Indonesia yaitu “busana” yang dapat diartikan 

“pakaian”. 

Menurut fungsi utamanya, pakaian merupakan kebutuhan primer 

yang diperlukan oleh manusia untuk menutupi tubuh. Tujuan berbusana 

dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah konteks 

antropologi, psikologi, dan sosiologi. Dalam konteks antropologi, busana 

merupakan fungsi yang ditentukan oleh budaya dimana manusia atau 

sekelompok masyarakat tertentu menggunakan busana untuk menutupi 

tubuh dan alasan lain dari penggunaan busana adalah sebagai penghias 

tubuh dan keinginan utntuk tampil menarik. Dalam konteks psikologi, 

busana merupakan respon yang diterima oleh manusia secara berbeda. 

Sedangkan dalam konteks sosiologi, busana dihubungkan dengan sikap 

dan tingkah laku manusia yang juga menjadi lambang dari peran seseorang 

berdasarkan status sosial yang didalamnya terkandung penghargaan 

terhadap pengakuan dan identitas penggunanya (Horn, 1981). 

Horn & Gurel (1981) mengatakan bahwa fungsi dari penggunaan 

busana adalah sebagai fungsi dekorasi yang merupakan teori yang 

berkaitan dengan tujuan manusia berbusana, manusia sangat 

memperhatikan penampilannya. Dapat diartikan bahwa busana dijadikan 
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sebagai usaha untuk menarik perhatian dengan cara menghias atau 

memberikan sentuhan yang estetis. Hal tersebut sejalan dengan keinginan 

setiap wanita untuk tampil cantik dan menarik melalui busana yang 

mereka gunakan. 

Busana memiliki hubungan yang erat dengan gaya hidup, dimana 

setiap individu mempunyai tanda sebagai identitasnya yang membedakkan 

dengan kelompok lainnya. Gaya hidup berkaitan dengan gambarakan 

kehidupan modern, yang berhubungan dengan aktifitas didalam 

masyarakat. Penggunaan buasana wanita dibedakan berdasarkan kegiatan 

yang dilakukan oleh penggunanya, tergantung pada kesempatan, waktu 

dan tempat yang dituju. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh manusia 

bervariasi, misalnya bekerja atau bepergian dimana peristiwa-peristiwa 

tersebut memiliki sifat yang berbeda, sehingga busana yang digunakan 

akan disesuaikan dengan kegiatan dan fungsinya (Walker,1989 : 155).  

Chodiyah dan Mamdy (2012) menyatakan bahwa : 

Pada umumnya setiap orang memerlukan busana untuk lima 

macam kesempatan. Bagi pelajar, mahasiswa, dan wanita-

wanita yang mempunyai banyak tuntutan sosial kemungkinan 

lebih banyak macam kesempatan busana daripada lima. 

Macam-macam kesempatan busana yang pada umumnya 

diperlukan oleh setiap orang adalah :  

1. Busana rumah; 

2. Busana kerja/sekolah; 

3. Busana olahraga; 

4. Busana rekreasi; dan 

5. Busana pesta. 
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Busana pesta atau yang disebut dengan evening wear merupakan 

pakaian atau gaun yang digunakan untuk menghadiri acara-acara pesta 

atau semi-formal. Busana ini dibuat dengan menggunakan bahan yang 

bagus dan  hiasan menarik sehingga terlihat istimewa. Berdasarkan waktu 

pemakaiannya dibedakan menjadi busana pesta pagi, pesta sore, dan pesta 

malam. Evening wear merupakan pakaian yang digunakan pada 

kesempatan sore atau malam hari.   

Chodiyah dan Mamdy (2012) menyatakan bahwa : 

“Busana malam atau gaun malam biasanya panjang smapai ke 

lantai, tanpa lengan dan sering kali terbuka pada bagian atas 

dengan garis leher decollate atau strapless. Bahan yang 

digunakan ialah bludru,  kain renda, chiffon, sutera dan lain-

lain.” 

Busana pesta memiliki potongan sederhana dengan detail yang 

tidak terlalu rumit dan terbuat dari bahan-bahan seperti sutra, velvet, 

chiffon, taffeta atau lace dan identik dengan kesan pakaian yang elegan 

dan feminin (Hendarto, 2011).  

Dalam pembuatannya, busana memerlukan unsur-unsur dan 

prinsip-prinsip untuk menjadi kesatuan desain untuk menghasilkan sesuatu 

yang indah. 

Chodiyah dan Mamdy (2012) menguraikan unsur-unsur desain busana 

menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah: 

a. Garis 

 Dalam desain busana garis mempunyai fungsi untuk membatasi 

bentuk struktur (siluet), membagi bentuk strukturnya dalam 

bagian-bagian yang merupakan hiasan dan menentukan model 
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itu pula, menentukan periode dari suatu busana, memberi arah 

dan pergerakan.  

 Garis dibagi menjadi dau macam, ialah  garis lurus dan garis 

lengkung. Walaupun hanya dikenal dua macam, yakni garis 

lurus dan garis lengkung tetapi dengan adanya arah garis dapat 

dibuat menjadi berbagai macam variasi.  

 Garis lurus mempunnyai sifat dan kaku dan memberi kesan 

sesuatu kelihatan kokoh, sunguh-sungguh, atau keras. Akan 

tetapi dengan adanya arah dapat mengubah sifat garis tersebut.  

b. Bentuk 

 Setiap desain atau objek yang dibuat oleh manusia didasarkan 

pada suatu atau beberapa macam bentuk geometris, seperti: 

segi empat, segi panjang, segi tiga, kerut, lingkaran dan 

silinder. Bentuk segi empat dan segi empat panjang merupakan 

dasar mulai pakaian yang dipakai pria ataupun wanita.  

c. Warna 

 Dalam bidang mode, warna pada busana wanita sama 

pentingnya dengan pemiliha gari-garis dan tektur (bahan). 

Pemilihan warna yang tepat dalam desain busana dapat 

membuat sesuatu kelihatan lebih indah. Penggunaan warna-

warna yang lembut disebut dengan istilah warna yang 

diredupkan. Penggunaan netral mengandung warna abu-abu 

(redup) yang dikatakan telah dinetralkan. Warna-warna yang 

telah dinetralkan ini lebih mudah dikombinasikan dengan 

warna-warna lain dan kelihatan lebih cocok.  

d. Tekstur  

 Garis, bidang, dan bentuk mempunyai suatu tekstur atau sifat 

permukaan, selain dapat dilihat juga dapat dirasakan. Dalam 

pembuatan suatu desain busana menghendaki bahan dengan 

tekstur tertentu. Penggunaan tekstur yang lemas pada siluet H 

akan menonjolkan bentuk badan dengan jelas. Tetapi, bila 

bahan lemas ini digunakan untuk model dengan kerut-kerut 

dapat memberi efek gemuk. Sedangkan penggunaan tekstur 

yang lembus dan terang sering dibuat sebagai kerutan atau 

lipit-lipit, dimana penggunaan bahan ini akan memperlihatkan 

garis-garis bentuk badan dengan jelas. 

Dalam pembuatan desain busana diperlukan asa-asas yang 

menjadi prinsip utama dalam pembuatannya. Dalam pembuatan pakaian 

yang dirancangkan, asas yang paling menonjol merupakan asas 

keselarasan, irama. Keselarasan merupakan kesatuan diantara macam-

macam unsur desain yang disatukan sehingga tiap-tiap unsur tersebut 
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terlhiat bersatu. Suatu busana akan dikatakan selaras apabila memiliki 

perbandingan, keseimbangan, irama, dan memiliki sesuatu yang baik dan  

menarik perhatian. Irama dalam desain diartikan sebagai  bentuk 

pengulangan sesuatu secara teratur atau berselingan sehingga tidak 

membosankan.  

b. Kajian Zero Waste Pattern 

 Metode zero waste fashion merupakan salah satu bentuk dari 

sustainable fashion, yang merupakan proses produksi pakaian yang 

menghasilkan sedikit atau tanpa limbah tekstil yang dianggap sebagai 

bagian dari fashion berkelanjutan (Kalra, 2015). 

Desain pakaian zero waste fashion adalah praktik desain untuk 

mengatasi permasalahan terhadap penggunaan material yang 

menyebabkan ketidakstabilan lingkungan. Zero waste fashion merupakan 

langkah untuk membuat desain dan produksi garmen dengan tujuan untuk 

tidak menyisakan limbah tekstil dari sisa pembuatan pakaian (Kate, 2012). 

Berdasarkan buku yang ditulis oleh (Rissanen, 2013), metode zero 

waste fashion berfokus menciptakan pakaian dengan sedikit atau tanpa 

limbah tekstil yang biasanya terbuang saat proses pemotongan kain. 

Dimana teknik zero waste meminimalisir sekitar 15 persen kain yang 

biasnaya dibuang saat proses produksi pakaian dengan tidak sama sekali 

menyisakan kain dalam proses pembuatannya.  
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Gambar 2. 38 Pola Zero Waste Pattern oleh Timmo Rissanen 

Sumber : Google / Timo Rissanen 

 

c. Kajian Pleats 

Salah satu asas penitng dalam pembuatan busana merupakan irama 

dimana pengguanan irama dalam desain diartikan sebagai  bentuk 

pengulangan sesuatu secara teratur atau berselingan sehingga tidak 

membosankan (Chodiyah, 2012). Irama dalam perancangan diaplikasikan 

dalam bentuk pengulangan antara lipatan pleats ke pleats. Penggunaan 

teknik pleats dalam perancangan dapat dijadikan pusat perhatian, dimana 

pusat perhatian merupakan suatu bagian yang menarik daripada bagian 

busana lainnya. 
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Pleats merupakan teknik berasal dari 

peradaban Mesir kuno, dimana pada jaman tersebut 

masyarakat tidak mengenal teknik menjahit, 

sehingga pakaian yang mereka gunakan dibuat 

dengan menggunakan teknik drapery dan pleats. 

Penggunaan pleats berkembang hingga saat ini, 

sehingga dapat dikatakan bahwa teknik pleats adalah 

teknik klasik yang dapat digunakansepanjang masa. 

Sumber : Google 

 

          

Sumber : Google 

 

Menurut Castro (2014; dalam Ayto, 2005), menyatakan bahwa kata 

“pleats” berasal dari bahasa Latin yaitu  “plisitum” atau “plictum” yang 

berarti lipatan. Teknik pleats merupakn lipatan atau rangkaian lipatan pada 

kain yang merupakan salah satu cara menempatkan aplikasi dalam produk 

kain. Hasil lipatan yang dihasilkan oleh teknik pleats dapat menghasilkan 

bentuk yang rapih dan datar. Jenis lipatan dapat dibagi menjadi tiga 

macam berdasarkan bentuk dan kombinasi arah lipatan, yaitu teknik pleats 

Gambar 2. 40 Penggunaan Pleats pada Peradaban Mesir Kuno 

Gambar 2. 39 Teknik 

Pleats  yang Digunakan 

oleh Putri Mesir 
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dasar atau yang disebut knife pleats, inverted pleats, box pleats, accordion 

pleats. Knife pleats merupakan teknik lipatan dasar yang dibuat dengan 

arah yang sama. Box pleats merupakan bentuk lipatan yang saling 

berhadapan bagian depan, inverted pleats memiliki bentuk lipatan yang 

saling berhadapan pada bagian dalam, sedangkan accordion pleats 

memiliki teknik yang serupa dengan knife pleats namun memiliki jarak 

antar pleats yang kecil (Ward, 2014). 

 

Gambar 2. 41 Jenis-Jenis Pleats 

  Sumber : Google /www. dictionary online.com 
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Secara teknik, lipatan biasanya dijahit atau disatukan pada bagian 

atas dan dibiarkan pada bagian bawah. Kain yang digunakan untuk 

membuat pleats akan menyusut dari ukuran lebar kain asli yang disebabkan 

oleh hasil lipatan (Singer, 2013).  

Teknik pembuatan pleats dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah 

manual pleating yang pengerjaannya dibuat oleh tangan dibantu oleh 

setrika, machine pleating yaitu pembuatan lipatan yang sejajar dengan 

mesin rol yang dipanaskan untuk menghasilkan lipatan, dan pleating by 

pattern yaitu proses pembuatan lipatan dengan menggunakan cetakan dua 

lembar kertas yang dilipat menjadi pola dan dipanaskan bersaman dengan 

kain. Pleats, Plissé (Prancis) dan Plissado (Portugis), merupakan rangkaian 

lipatan kecil dalam jumlah besar yang dibuat dengan menggunakan mesin. 

Proses kima dan panas pada serat termoplastik atau yang terdapat pada 

bahan poliester, membuat efek lipatan menjadi permanen, dimana teknik 

tersebut dilakukan oleh perusahaan khusus. Sedangkan teknik pleats 

dengan jumlah lipatan yang lebih sedikit dan jarak lipatan yang lebih lebar 

dapat dilakukan secara manual, dengan menjahit bagian yang akan dilipat 

dan diberi obat kemudian dipanaskan dengan setrika (Kume dan Italiano, 

2015). 

Dalam koleksi Issey Miyakes yaitu Pleat Please, pakaian dengan 

teknik pleats dapat diaplikasikan dalam berbagai perancangan pakaian 

misalnya rok, kemeja, dress hingga celana. Bentuk lipatan yang dihasilkan 

adalah hasil permanen dengan menggunakan kain 100% poliester, dimana 
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bahan tersebut memungkinkan tekstur dan bentuk lipatan vertikal untuk 

menghasilkan berbagai macam jenis pleats (Castro, 2014 ; dalam Taschen, 

2014). 

Menurut Castro (2014; dalam Dior, 2009) menyatakan bahwa selama 

bertahun-tahun, pleats dapat dijadikan sebagai fashion point yang 

diaplikasikan pada pakaian. Teknik pleats akan mengasilkan kesederhanaan 

visual yang menciptakan kesan feminin dan terlihat bagus pada hampir 

semua wanita, dikarenakan memberikan aksen yang dapat melangsingkan 

tubuh.  

2.3. KESIMPULAN HASIL RISET AWAL 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui penggalian data 

primer dan sekunder, dapat disimpulkan bahwa :  

 Teknik zero waste merupakan metode pembuatan pola dengan menggunakan 

seluruh bagian kain dan tidak menyisakan potongan kain dalam proses 

pembuatannya. Dalam pembuatan teknik zero waste, perlu memikirkan 

dengan cermat pembuatan teknik yang disesuaikan dengan konsep desain 

sehingga menjadikan pakaian yang menarik namun tidak menyisakan 

potongan kain. Pembuatan pakaian dengan teknik zero waste pattern sering 

kali mengalami kendala karena keterbatasan lebar yang harus disesuaikan 

dengan pola, sehingga terkadang pada pola tertentu tidak dapat dibuat sesuai 

arah serat kain, hal tersebut menyebabkan hasil yang kurang sempurna. Dalam 

penerapan  desain kedalam pola, sering terjadi penambahan – penambahan 



63 
 

 
 

detail, misalnya kerutan atau pleats yang disebabkan oleh sisa lebar kain yang 

tidak dapat dibuang.  

 Selain sebagai detail aplikasi pada kain, penggunaan teknik pleats dapat 

membantu mengurangi lebar kain karena akan mengalami penyusutan lebar 

kain. Teknik pleats dapat dilakukan dengan plisket manual dan mesin. 

Penggunaan kain dengan bahan polyester lebih beresiko jika dibuat dengan 

teknik manual, karena panas setrika dapat merusak kain. Pembuatan jarak 

pleats dapat bervariasi, namun semakin kecil pembuatan jarak pleats lebih 

baik dibuat menggunakan mesin. Teknik pleats yang lebih diminati oleh 

responden adalah teknik accordion pleats, yaitu lipatan satu arah dnegan 

ukuran kecil. 

 Dalam menghadiri pesta gaya busana yang cenderung disukai adalah style 

yang feminine dan elegan dengan jenis pakaian dress.  

 Berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan, trend Fall/Winter 2018 

menunjukkan bahwa inspirasi desain terinpirasi dari alam yang mencerminkan 

lapisan kehidupan misalnya struktur tumbuhan, alga, dan jamur. Yang 

kemudian dapat diaplikasikan pada teknik aplikasi berupa pleats dan quilting.  

 Berdasarkan trend forecast Fall/Winter 2018, warna yang menjadi tren adalah 

warna-warna dasar dengan tone yang lebih lembut dan tidak terlalu mencolok 

yang sesuai dengan suasana fall-winter. Hal tersebut sesuai dengan minat 

responden dimana warna yang disukai adalah warna-warna soft. 

 

 


