
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada era sekarang kepedulian masyarakat terhadap kesehatan semakin 

tinggi. Mereka mulai tertarik untuk melakukan berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan kesehatan seperti menjaga pola makan, menerapkan pola 

istirahat yang cukup serta berolahraga. Olahraga kini bukan hanya sebagai 

kebutuhan untuk menjaga kesehatan melainkan sebagai gaya hidup seseorang. 

Hal tersebut dapat disimpulkan dengan banyaknya orang yang ingin tetap 

terlihat sporty dalam segala situasi. Tidak hanya saat berolahraga, saat berlibur, 

bekerja dan aktifitas harian lain orang-orang memilih untuk menggunakan 

pakaian olahraga yang dipadukan dengan jenis pakaian lain tetapi secara garis 

besar individu tersebut terlihat sporty. Seperti judul buku “ You Are What You 

Wear” kita bisa menilai seseorang dari pakaian apa yang digunakannya serta 

bagaimana cara seseorang membawa diri. Pakaianmu adalah apa yang sedang 

kamu fikir dan apa yang kamu rasakan (Baumgartner, 2012: 1). Maka dari itu 

banyak brand-brand pakaian olahraga ternama seperti Nike, Adidas, Reebok 

dan lain sebagainya mengeluarkan pakaian olahraga yang tidak hanya 

mengutamakan sisi nyaman tetapi juga memperhatikan sisi fashionable dari 

pakaian tersebut.  
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Sayangnya masih belum banyak brand olahraga yang menyediakan 

pakaian olahraga dengan mengangkat konsep modestwear, sedangkan sekarang 

ini modestwear pada wanita muslim maupun non muslim semakin banyak 

diminati dan semakin hari semakin banyak wanita yang mengikuti trend 

tersebut tidak terkecuali bagi mereka yang memang hobi berolahraga ataupun 

memiliki pekerjaan dibidang itu, sehingga mereka kesulitan dalam mencari 

pakaian untuk berolahraga yang tidak ketinggalan jaman tetapi tetap sesuai 

dengan kaidah berpakaian yang meraka anut. 

Baru-baru ini telah beredar kabar bahwa pada awal tahun 2018 brand 

olahraga yang sudah banyak dikenal masyarakat yaitu Nike mengeluarkan 

koleksi baju olahraga untuk wanita hijab, koleksi tersebut mengacu pada 

budaya timur tengah dimana brand tersebut terinspirasi dari atlit-atlit wanita 

dari daerah Timur Tengah yang kesulitan dalam mencari pakaian olahraga yang 

nyaman digunakan tetapi tetap tertutup, namun untuk koleksi kali ini ada sedikit 

kekurangan dimana Nike hanya menggunakan warna gelap. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk mengangkat tema tentang perancangan pakaian olahraga 

modest yang nyaman digunakan serta memperhatikan kaidah-kaidah 

berpakaian dalam garis besar modest. Untuk segi warna peneliti tertarik untuk 

mengembangkan warna-warna netral seperti hitam, abu-abu, putih kemudian 

dipadukan dengan warna-warna terang seperti merah, biru, hijau dan warna lain 

agar desain lebih menarik dan tidak monotone. Desain dari pakaian olahraga 

ini akan mengikuti trend sportswear yang ada sehingga tidak ketinggalan 
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jaman. Guna memenuhi keinginan pasar maka peneliti berkeinginan untuk 

mengetahui secara detail dari produk yang akan dirancang nantinya. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan data yang telah diutarakan maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu : 

“Bagaimana merancang modestwear pada pakaian olahraga untuk brand 

Muhaimiyu?” 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan pengembangan tugas akhir ini adalah : 

a. Menciptakan desain pakaian olahraga untuk wanita modest yang memiliki 

ketertarikan dalam bidang tersebut. 

b. Menciptakan desain pakaian olahraga untuk wanita modest yang lebih 

bervariatif 

c. Menciptakan desain pakaian olahraga yang terinspirasi oleh budaya 

berpakaian wanita modest di Indonesia 

d. Menciptakan desain pakaian olahraga modest yang bernilai jual untuk 

brand Muhaimiyu 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Dilakukannya penelitian terhadap pakaian olahraga untuk wanita 

modest ini, diharapkan nantinya wanita modest tidak lagi merasa kesulitan 

dalam mencari pakaian untuk berolahraga. Sesuai dengan fungsi utamanya 

maka produk pakaian ini akan mengutamakan kenyamanan dan fashionable 
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agar pakaian tersebut tidak ketinggalan jaman. Produk pakaian ini juga akan 

menggunakan variasi warna yang disesuaikan dengan calon target market 

untuk saat ini peneliti tertarik untuk mengembangkan warna-warna netral yang 

dikombinasikan dengan warna-warna terang. Dikarenakan pakaian olahraga ini 

merujuk pada wanita modest sehingga produk pakaian olahraga ini akan 

memperhatikan kaidah berpakaian pada garis besar modest. 

1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Pengembangan pakaian olahraga modest untuk wanita ini dirasa penting 

karena: 

a. Mempermudah wanita modest dalam mencari pakaian olahraga yang 

sesuai dengan aturan berpakaiannya. 

b. Turut serta dalam menciptakan inovasi berpakaian untuk wanita modest 

c. Turut berkontribusi dalam meningkatkan minat olahraga bagi wanita 

modest di Indonesia 

d. Turut berkontribusi dalam meningkatkan produktifitas produk buatan 

Indonesia 

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

industri fesyen 

f. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen. 
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1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

a. Batasan ilmu 

Peneliti menggunakan ilmu desain pakaian dalam perancangan pakaian 

olahraga untuk wanita modest. 

b. Batasan material 

Perancangan modest fesyen pada pakaian olahraga ini menggunakan 

bahan scuba, mesh, ribstop dan lycra. Selain kain, peneliti juga 

menggunakan tape sebagai aksesoris tambahan. 

c. Batasan teknologi 

Dalam perancangan pakaian olahraga wanita modest ini, peneliti 

menggunakan tehnik sablon dan tehnik printing untuk memberikan motif 

dan variasi desain pada pakaian olahraga. 

d. Batasan waktu  

Perancangan pakaian olahraga untuk wanita modest dilakukan dalam 

kurun waktu 6 bulan, berlangsung dari periode Januari 2018 hingga Juni 

2018. 

e. Batasan pasar 

1) Geografis  

Perancangan pakaian olahraga untuk wanita modest ini ditujukan 

pada wanita yang aktif dalam berolahraga dan bertempat tinggal di kota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang dan Bogor. 
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2) Demografis 

Perancangan pakaian olahraga ini ditujukan pada wanita dengan 

rentang usia 18-23 tahun yang merupakan mahasiswa dengan minat 

dalam bidang olahraga. Target market tersebut juga berdasarkan 

psychographic yang memiliki kebiasaan berolahraga dan memiliki 

mobilitas tinggi sehingga membutuhkan pakaian yang nyaman 

digunakan dalam aktifitas berat tetapi tidak ketinggalan jaman. 

3) Psikografis  

Berdasarkan teori VALS, perancangan pakaian olahraga ini 

ditujukan kepada konsumen yang berfokus terhadap prinsip dimana 

mereka percaya dan memegang kuat aturan dalam agamanya atau bisa 

disebut believers. Selain itu juga ditujukan pada konsumen yang muda,  

antusias, menyukai olahraga dan berani mengambil resiko atau disebut 

sebagai experiencer 

1.7 DEFINISI ISTILAH 

Perancangan adalah penggambaran , perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan 

yang utuh dan berfungsi sebagai perancangan.  

Modest fesyen adalah jenis pakaian yang tidak provokatif seperti 

menutupi sebagian besar tubuh dengan menggunakan potongan yang 

mengaburkan lekuk tubuh dari penggunanya sehingga mengindarkan 

penggunanya dari objek perhatian seksual. 
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Brand merupakan sebuah label yang menjadi ciri khas serta dapat 

membedakan sebuah produk dengan produk serupa. 

Muhaimiyu merupakan sala satu nama tuhan pada agama Islam yaitu 

Al-Muhaimin yang berarti maha melindungi. Sehingga muhaimiyu berarti 

pelindung. 

Sehingga perancangan modest fesyen pada pakaian olahraga wanita 

untuk brand Muhaimiyu adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan 

sketsa untuk pakaian olahraga yang ditujukan terhadap wanita agar 

menghindarkan penggunanya dari objek perhatian seksual yang merupakan ciri 

khas dari muhaimiyu itu sendiri. 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Proses perancangan Tugas Akhir ini melalui beberapa tahapan yang 

akan dijelaskan melalaui penjelasan serta diagram sebagai berikut : 

a. Batasan 

Batasan yang diterapkan pada tugas akhir adalah batasan ilmu, batasan 

material, batasan teknologi, batasan waktu. Batasan ilmu yang digunakan 

adalah ilmu desain pakaian. Peneliti menggunakan bahan scuba yang 

dikombnasikan dengan bahan mesh, ribstop dan lycra, pada perancangan 

ini peneliti juga menggunakan aksesoris tembahan berupa drawcord, 

eyeleds dan tape Perancangan ini akan dilakukan dengan menggunakan 

teknologi printing untuk memberikan motif dan variasi terhadap pakaian 

yang dihasilkan. Waktu untuk perancangan tugas akhir ini dalam kurun 
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waktu 6 bulan terhitung dari periode Januari 2018 sampai Juni 2018. Dan 

sesuai dengan batasan pasar yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti 

menggunakan batasan pasar berdasarkan geografis yaitu mahasiswi yang 

berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang dan Bogor. 

Kemudian ada batasan pasar secara demografis yaitu wanita dengan rentang 

usia 18-23 tahun, serta batasan psikografis dimana peneliti menggunakan 

teori VALS yaitu believers dan experiencer. 

b. Identifikasi Masalah 

Perkembangan gaya hidup sehat berpengaruh terhadap meningkatnya 

minat masyarakat untuk berolahraga sehingga permintaan pada pakaian 

olahragapun meningkat. Disisi lain wanita modest yang ingin memulai 

hidup sehat dengan berolahraga merasa kesulitan untuk mencari pakaian 

olahraga yang sesuai dengan aturan bepakaian yang dianutnya dikarenakan 

masih sedikit merek pakaian olahraga yang membidik pasar wanita modest 

untuk menjadi target market mereka. Maka dari itu, peneliti mengambil 

permasalahan tersebut dan menjadikannya ide untuk dikembangkan agar 

wanita modest mendapat jawaban atas permasalahan yang mereka alami 

saat ini.  

c. Teori 

Teori yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini berfokus pada 

kaidah berpakaian yang dianut oleh wanita modest, jenis-jenis kain yang 

dapat digunakan dan teori tentang batasan-batasan dalam desain fesyen. 



9 
 

Teori-teori tersebut akan dibahas mendalam guna memperoleh data yang 

menunjang perancangan tugas akhir sehingga diharapkan nantinya 

perancangan pakaian olahraga untuk wanita muslim ini dapat memperoleh 

hasil yang maksimal dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya wanita 

modest serta dapat mengatasi permasalahan yang ada. 

d.  Sumber Data 

Pengumpulan data pada penulisan tugas akhir ini menggunakan meode 

pengumpulan data primer dan sekunder. Penggalian data primer dilakukan 

secara kuantitatif dengan penyebaran kuisioner serta kualitatif dengan 

wawancara dengan expert panel dan extreme user dan observasi pasar. 

Penggalian data sekunder dilakukan dengan cara penggumpulan data 

melalui media massa seperti buku, jurnal dan internet. 

e. Ideasi 

Proses ideasi diperoleh melalui kuisioner dibagikan terhadap 100 

responden dengan rentang usia 18 – 32 tahun guna mengetahui rentang usia 

target market yang akan dituju sesuai dengan minat mereka terhadap 

olahraga dan produk pakaian olahraga yang ditawarkan. Wawancara 

dilakukan pada 6 expert panel sebagai narasumber yang memiliki latar 

belakang dan pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan 

tema dari tugas akhir, selain 6 expert panel peneliti juga melakukan 

wawancara terhadap 12 extreme user selaku pengguna dari pakaian 

olahraga untuk wanita muslim, narasumber dipilih berdasarkan ketertarikan 
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mereka dalam berolahraga seperti atlit olahraga dan juga mereka yang 

diharuskan untuk selalu tampil up to date seperti model dan juga duta wisata 

daerah. Sedangkan data pendukung diperoleh melalui observasi pasar dan 

media massa. 

f. Solusi Desain 

Dari hasil proses ideasi, dilakukan perancangan pakaian olahraga untuk 

wanita modest sesuai dengan kaidah berpakaian yang dianutnya. Desain 

akan memperhatikan sisi kenyamanan agar pengguna merasa nyaman 

dalam berolahraga serta tidak ketiggalan jaman karena desain pakaian akan 

mengikuti trend yang ada. 

g. Prototype 

Prototype pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

hasil desain sebelum direalisasikan menjadi sebuah produk akhir. Pada 

tahap ini, peneliti menyiapkan desain yang akan dipilih menjadi 5 pasang 

desain yang akan menjadi produk akhir, dari 5 desain tersebut akan dipilih 

1 desain untuk diwujudkan menjadi prototype. Prototype akan 

menggunakan jenis kain yang menyerupai asli sehingga hasil prototype 

menyerupai hasil dari produk akhir. 
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h. Produk Akhir 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dimana setelah dilakukannya desain 

prototype dan memperbaiki kekurangan dari produk kemudian peneliti 

merealisasikannya pada produk akhir. Pada tahap ini, produk telah siap 

untuk dipasarkan. Produk akhir dari perancangan pakaian olahraga untuk 

wanita modest ini berupa 5 pasang pakaian olahraga. 
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