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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Era modern telah membawa perubahan pada perilaku sosial manusia 

terhadap kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan berkembangnya 

teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Berdampak jupa pada industri 

pakaian yang memiliki berbagai masalah dalam perkembangannya, seperti harga 

yang sangat mahal, banyak limbah yang dihasilkan, juga tidak memperhatikan 

pekerja yang dipaksa terus memproduksi pakaian dengan upah yang minimalis. 

Kate Fletcher (2007), yang merupakan professor sustainabilitas, desain, fesyen 

pada Centre for Sustainable Fashion, University of the Arts London, 

mempopulerkan istilah slow fashion pada bahan yang diproduksi dengan cara 

baru, dengan pertimbangan sejarah, tahan lama, memiliki desain klasik, juga 

mempertimbangkan etika. Sejumlah Negara mulai mempraktikkan slow fashion 

atau juga sering disebut sustainable fashion untuk mengurangi dampak negatif 

dari perkembangan industri pakaian.   

Konsep tersebut diterapkan dalam rupa dekorasi tekstil. Terdapat 

bermacam dekorasi tekstil di berbagai belahan dunia, misalnya stenciling, batik, 

block printing, freehand painting, silk screen painting, novelty decoration, tie 

dyeing, dan masih banyak lagi. Tie dye adalah metode pencelupan, dimana 

bagian-bagian kain yang tidak diwarnai terikat erat dengan benang atau kabel 

sebelum direndam dalam pewarna (Kafka, 1959). Awal mulanya banyak terdapat 

keraguan bahwa seni ini berasal dari China, India, atau Mesir. Tepatnya tidak 

diketahui kapan dan dimana asalnya. Di Eropa sudah digunakan untuk buku 
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ilustrasi sejak abad ke-15, dan tidak sampai abad ke-17 telah diaplikasikan pada 

kain. Sedangkan di China dan Jepang telah ada sejak abad ke-8 dan ke-9. Jika 

dipelajari lagi melalui Prasasti Sima yang dibuat pada abad ke-10 membuktikan 

jika di Indonesia terdapat kain dengan pola yang hampir sama dengan tie dye.  

Di Jepang, tie dye dikenal dengan sebutan shibori. Shibori sudah dikenal 

sejak abad ke-8. Terdapat berbagai macam shibori yang menggunakan teknik 

berbeda dan menghasilkan motif yang berbeda. Salah satunya nui shibori, yaitu 

teknik menjahit/menyulam dengan menggunakan benang yang disulam hingga 

membentuk suatu motif, kemudian kumpulkan ujung benang dan pegang erat, 

pada saat bersamaan dorong kain untuk diserut dan dicelupkan pada pewarna. 

Hasil karya kain shibori banyak menarik minat pasar. Keistimewaan shibori yaitu 

dapat menghasilkan warna dan motif yang tidak terduga. Sedangkan kekurangan 

dari shibori yaitu proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama 

karena diperlukan ketelitian dalam proses mengikat untuk membuat motif. 

Produk pakaian slow fashion dengan dekorasi tekstil banyak diterapkan 

dalam produksi pakaian ready to wear atau pakaian siap pakai. Saat ini 

masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pakaian siap pakai yang praktis 

untuk kegiatan sehari-hari mereka. Pakaian siap pakai adalah pakaian yang dapat 

langsung dipakai dengan mudah tanpa melakukan pengukuran badan dan 

memesan desainnya  terlebih dahulu, juga tidak memerlukan fitting berkali-kali.  

Perancangan produk-produk fesyen dengan perpaduan kerajinan tangan, 

dapat menjadi daya saing di dunia internasional, juga meningkatkan nilai jual 

produk fesyen Indonesia. Hal ini memberi peluang bisnis pada bidang slow 

fashion dengan menggunakan teknik shibori untuk mengembangkan industri 



3 

 

 

 

fesyen di Indonesia. Inovasi produk fesyen ready to wear, dengan menggunakan 

motif tie dye teknik shibori menggunakan warna indigo, memiliki peluang karena 

merupakan salah satu dari teknik dekorasi tekstil yang harus dikembangkan, diuji 

coba, dan dipertahankan.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana 

merancang pakaian wanita ready to wear dengan teknik shibori pada brand Karai. 

 

1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain fesyen untuk wanita dewasa muda yang menyukai pakaian 

dengan perpaduan handmade 

b) Menciptakan desain fesyen menggunakan kain katun dengan teknik shibori 

c) Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari budaya Jepang 

d) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Karai 

 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang diharapkan adalah produk pakaian ready to wear dengan 

menggunakan teknik shibori untuk wanita yang berusia 20 tahun hingga 28 tahun. 

Menurut teori vals, target market merupakan golongan thinker dan striver. Motif 

shibori yang digunakan yaitu burung bangau, dan menggunakan pewarna sintetis 

indigo. Untuk menambah variasi, digunakan juga teknik jelujur sashiko. Hasil 

produk yang diharapkan yaitu guna mendukung slow fashion dan craftsmanship. 
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1.5. PENTINGNA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Berkontribusi dalam perkembangan industri fesyen di Indonesia 

b) Memperkenalkan teknik shibori kepada masyarakat di Indonesia 

c) Turut mendukung pengaplikasian konsep slow fashion di Indonesia 

d) Turut mengembangkan perancangan desain fesyen dengan perpaduan 

craftsmanship 

 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Batasan yang diberikan pada penggalian dan perancangan ini adalah: 

a) Batasan Ilmu 

Batasan ilmu dalam perancangan ini yaitu ilmu fesyen dan craftmanship 

b) Batasan Material 

Bahan utama untuk koleksi pakaian ready to wear dengan teknik shibori 

menggunakan bahan katun dengan motif yang didesain sendiri 

c) Batasan Teknologi 

Perancangan menggunakan teknik shibori untuk menciptakan produk fesyen. 

d) Batasan Waktu 

Perancangan dilakukan pada bulan September 2017 hingga Juni 2018 
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1.7. DIFINISI ISTILAH 

a. Pakaian wanita 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pakaian merupakan 

barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Sedangkan dalam arti luas, 

pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai penutup tubuh, 

lambang status seseorang dalam masyarakat. Pakaian memberikan rasa aman 

dalam berkegiatan, melindungi tubuh dari cuaca, juga sebagai penghalang antara 

kulit dan lingkungan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita adalah 

perempuan dewasa. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk 

menggambarkan perempuan dewasa. Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan 

aset umat dan bangsa. Tidak mungkin membangun peradaban umat manusia 

apabila para wanita hanya dibiarkan berdiam diri di dapur dan rumah saja. 

 

b. Ready to Wear 

Ready to wear atau pakaian siap pakai adalah pakaian yang bisa langsung 

dipakai dengan mudah tanpa melakukan pengukuran dan diproduksi secara masal 

dalam berbagai ukuran dan warna pada satu desain. Saat ini telah banyak desainer 

yang memproduksi pakaian ready to wear, sehingga pakaian bisa didapatkan 

dengan mudah dan bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. 
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c. Teknik Shibori 

Shibori adalah istilah Jepang untuk teknik pewarnaan dengan mengikat, 

menjepit, atau mengumpulkan kain sehingga pewarna tidak dapat mencapai 

bagian tertentu, hingga menghasilkan kombinasi yang tidak dapat diprediksi. 

Shibori merupakan salah satu industri tekstil terbesar di dunia, telah digunakan di 

Jepang, Afrika, India, dan Amerika Selatan selama berabad-abad untuk 

menciptakan warna cerah, pola yang tegas, dan motif yang rumit  
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1.8. SISTEMATIKA PERNULISAN 

 

Bab 2 

Bab 3.1 

Dan 

Bab 3.2 

Bab 4 

BATASAN : 

Ilmu: ilmu fesyen dan 

craftsmanship. 

Material: katun C50s jenis 

primishima. 

Teknologi: teknik shibori dan 

sashiko menggunakan warna 

indigo. 

Pasar: wanita 20-28 tahun yang 

tinggal di kota besar, middle-

upper class, berpendidikan tinggi. 

Tipe pasar thinker dan striver. 

Waktu: September 2017 hingga 

Juni 2018 

TEORI : 

Sejarah shibori 

dan 

perkembangann

ya. Arti dan 

filosofi pada 

motif dan 

Identifikasi Masalah : 

Bagaimana menciptakan 

pakaian wanita ready to wear 

dengan teknik shibori pada 

brand Karai. 

Data-data yang di peroleh 

dari : 

 Buku, jurnal, media online, 

dsb 

 Wawancara expert users 

 Wawancara extreme users 

 Kuesioner 

 Observasi lapangan 

IDEASI atau EKSPERIMEN 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTIPE 

PRODUK AKHIR 

TES 

Bab 3.3 

Tabel 1. Sistematika Penulisan 


