
BAB III 

METODE PERANCANGAN & PENGEMBANGAN DESAIN 

 

3.1 PERANCANGAN DESAIN TAHAP PERTAMA 

Berangkat dari hasil yang telah diperoleh dalam identifikasi data, dalam 

bab ini peneliti akan membahas mengenai pengembangan desain yang akan 

dilakukan. Terdapat sub bab yang akan menjelaskan secara terperinci 

bagaimana proses pengembangan ide awal hingga terbentuk sebuah konsep 

produk akhir yang kemudian akan diuji coba kembali guna mengetahui 

keefektifan dan kelayakan produk terhadap minat masyarakat. 

3.1.1 Design Brief 

Tabel 3. 1   

Tabel Design Brief 

Sumber : Data Peneliti 
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Background Summary 

Dapat diamati bahwa pakaian olahraga yang ditawarkan oleh 

brand-brand yang sudah ada masih belum mengutamakan sisi 

fashionable dalam rancangannya sehingga wanita modest terutama 

yang tinggal di perkotaan mengalami kesulitan dalam mencari pakaian 

olaharaga yang tidak ketinggalan jaman tetapi sesuai dengan aturan 

berpakaian untuk wanita modest. Perancangan desain pakaian olahraga 

untuk wanita modest ini memperhatikan kaidah berpakaian bagi wanita 

modest tanpa mengurangi sisi fashionable dari sebuah pakaian, pakaian 

tersebut tidak akan menonjolkan bagian tubuh wanita tetapi 

membalutnya dengan style urban street syle pada pakaian olahraga. 

Berdasarkan survey yang dilakukan terbukti bahwa kebutuhan terhadap 

pakaian ini sangat tinggi. Kekurangan dari produk ini adalah hanya 

mentarget wanita modest sehingga dari segi fit kurang beragam. 

Perancangan pakaian ini dianggap dapat diterima oleh pasar Karena 

mengingat pakaian olahraga yang disediakan masih belum beragam. 

Ancaman terbesar untuk produk ini adalah ketika trend berolahraga 

sudah tidak diminati sehingga peneliti harus melakukan inovasi 

terhadap produk yang ditawarkan. 

Overview 
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Gaya hidup sehat yang sedang berkembang belakangan ini 

berakibat pada banyaknya masyarakat yang memulai untuk 

berolahraga, tak terkecuali para wanita modest. Tetapi pakaian yang 

tersedia kurang memadai untuk pakaian olahraga mereka misalnya 

desain yang kurang mengikuti perkembangan jaman, pemilihan warna 

yang kurang menarik, desain yang kurang sesuai dengan aturan 

berpakaian untuk wanita modest dan beberapa permasalahan lainnya, 

hal tersbut berakibat pada tingginya kebutuhan akan pakaian olahraga 

modest yang fashionable tetapi sesuai dengan aturan berpakaian untuk 

wanita modest sehingga produk yang ditawarkan sangatlah penting 

untuk memberikan pilihan lebih untuk wanita modest akan pakaian 

olahraga. 

Purpose 

Tujuan dibuatnya pakaian olahraga untuk wanita modest ini 

adalah untuk memberikan pilihan pakaian terhadap wanita modest yang 

memiliki hobby berolahraga ataupun bagi mereka yang memiliki 

banyak kegiatan diluar ruangan tetapi membutuhkan pakaian yang 

nyaman digunakan, sesuai dengan aturan berpakaian bagi wanita 

muslim serta tidak ketinggalan jaman. 
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Target Market 

• Geografis : wanita yang bertempat tinggal diperkotaan seperti 

Surabaya, Jakarta, Malang dan Bogor. 

• Demografis : mahasiswa dan wanita karir usia 18-23 tahun 

• Psikografis: berdasarkan teori VALS yaitu believers dan experiencer 

Competitor  

• Nike : Sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia pakaian 

olahraga, tetapi hanya menggunakan warna gelap karena terinspirasi 

oleh atlit wanita timur tengah 

• Noore Applecoast : pakaian yang ditawarkan murah tetapi dari segi 

desain kurang beragam 

• Elzatta sport : pakaian sesuai dengan aturan berpakaian wanita muslim 

tetapi desainnya kurang mengikuti perkembangan trend pakaian 

olahraga.  

Design Spesification 

Perancangan pakaian olahraga untuk wanita muslim ini 

menonjolkan gaya urban street style yang sesuai dengan aturan 

berpakaian untuk wanita muslim pada desain keseluruhannya. 

Mnggunakan siluet loose menjadikan pakaian olahraga ini tidak hanya 

diberfungsi sebagai pakaian olahraga tetapi bisa digunakan untuk 

kegiatan luar ruangan yang membutuhkan aktfitas fisik. Menggunakan 
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material lycra, scuba, ribstop dan mesh . Pakaian ini didesain dengan 

warna-wanra gelap seperti abu-abu, biru tua dan hitam yang 

dikombinasikan dengan warna terang seperti merah, kuning, hijau dan 

orange.   

Details  

1. Limitation  

- Pakaian olahraga untuk wanita modest ini diproduksi untuk 

wanita modest di Indonesia yang memiliki hobby dalam 

berolahraga tetapi kesulitan dalam mencari pakaian olaharaga.  

- Desainnya sesuai dengan kaidah berpakaian yang dianut oleh 

wanita modest. 

2. Timeline  

- Design development : Februari 2018 

- Toal development  and material preparation : Maret 2018 

- Prototype production and tehnical report preparation : Maret 

2018 

- Submission and presentation : Maret 2018 
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3.1.2 Mood Board 

 

Gambar 3. 1  

Moodboard  

Sumber : Dokumen Peneliti 

Moodboard ini menjelaskan tentang koleksi awal dari brand 

Muhaimiyu, bertema Industrial Retro, peneliti bermaksud membawa 

kembali warna dan style bernuansa retro seperti pakaian oversize dan 

style vintage yang dimoderenisasi kemudian dikombinasikan dengan 

skotlight yang terinspirasi dari rambu peringatan bahaya yang identik 

dengan warna kuning. Menggunakan warna dasar hitam dan putih, 

kemudian dikombinasi dengan warna kuning. Desain dari pakaian ini 

tidak hanya berfokus pada pakaian olahraga, tetapi bisa digunakan 

dalam kegiatan luar ruangan. Bahan yang digunakan adalah scuba, 

spandex, mesh, ripstop dan manset.  
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3.1.3 Rough Sketches 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2  

Sketsa awal 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

3.1.4 Eksplorasi Desain 

Tahap eksplorasi desain merupakan bagian untuk 

mengemukakan perubahan yang dilakukan terhadap prototype tahap 

awal. Dalam tahap ini telah mengubah konsep pakaian olahraga untuk 

wanita muslim menjadi pakaian modest untuk olahraga. Hal tersebut 

dilakukan untuk memperluas sekmentasi pasar sehingga dari segi desain 

tidak terlalu terikat dengan aturan berpakaian untuk wanita muslim. 

Sebelum melakukan eksplorasi desaun peneliti telah membuat 

prototype untuk kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 
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Hasil dari prototype dalam perancangan desain tahap pertama ini dirasa 

kurang sesuai dengan hasil kesimpulan dari riset awal yaitu pasar lebih 

menyukai warna gelap yang dikombinasikan dengan warna terang 

dalam desain pakaian olahraganya. Sedangkan hasil dari produk pada 

perancangan tahap pertama lebih menonjolkan warna putih daripada 

hitam sehingga peneliti telah merevisi total look mulai dari moodboard, 

warna, sketsa hingga bahan yang akan digunakan. Perubahan tersebut 

mengacu pada trend fall/winter 2018 yang datanya telah dipaparkan 

pada bab dua. 

 

Gambar 3. 3  

Mood Board terbaru 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 
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Pada eksplorasi desain peneliti mengembangkan desain yang 

terinspirasi dari tahun 1960 dimana pada era tersebut Twiggy menjadi salah 

satu artis yang banyak disukai hingga gaya berpakaian serta pembawaannya 

diikuti oleh anak muda hingga wanita dewasa. Stylenya yang androginie 

identik dengan potongan rambutnya yang pendek. Untuk segi warna, 

peneliti menggunakan warna dasar hitam yang dikombinasikan dengan 

warna retro yang juga masuk pada trend warna fall/winter 2018 yaitu 

oranye, kuning, biru toska, hijau dan merah. Dalam segi siluet, peneliti 

menggunakan siluet loose untuk menyamarkan bentuk tubuh dalam hal ini 

memang tidak ada perubahan yang berarti dimana siluet yang digunakan 

kurang lebih sama namun pengimplementasiannya yang berbeda dan untuk 

bahan peneliti menggunakan mesh fabric, lycra dan scuba pergantian bahan 

yang digunakan dilakukan karena setelah pengerjaan prototype, bahan 

ripstop kurang cocok untuk digunakan pada pakaian olahraga pada koleksi 

ini karena teksturnya yang kaku dan tidak melar sehingga sedikit 

mempersulit ketika digunakan untuk berolahraga. Dengan tema tersebut, 

peneliti telah menghasilkan desain pakaian sebagai berikut. 
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Gambar 3. 4  

sketsa hasil eksplorasi desain 

Sumber : Data pribadi Peneliti 

3.2 UJI COBA DESAIN TAHAP KEDUA 

Dalam uji coba tahap kedua ini peneliti akan melakukan uji coba secara 

kualitatif terhadap lima subjek ekspert panel yang merupakan  2 ahli dalam 

bidang olahraga, 1 ahli dalam bidang kreatif desain, 1 pemilik dari sebuah butik 

pakaian modes dan 1 pemilik dan desainer dari sebuah brand casual. Subjek 

berikutnya adalah ekstrim user dimana merupakan pengguna dari pakaian yang 

akan dihasilkan yaitu wanita yang berdomisili di Surabaya dan Malang dengan 

usia 18 – 23 tahun, penelitian dilakukan hanya pada responden dari dua kota 

kerana keterbatasan waktu yang diberikan. Peneliti mengambil satu responden 

dari setiap umur dalam rentang tersebut dan karena pakaian yang produksi 

merupakan pakaian untuk semua ukuran maka peneliti mengambil subjek coba 

dengan bentuk badan yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar produk dapat 
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mewakili selera dari setiap umur dan sesuai digunakan pada berbagai macam 

ukuran tubuh yang akan menjadi target pasar. 

3.2.1 Tehnik dan Instrumen 

Tabel 3. 2   

Tabel Tehnik dan Instrumen 2 

Sumber : Data Peneliti 

No

. 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

data 
Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara  Expert user • Desain yang sesuai dengan 

standar berpakaian bagi 

wanita modest di 

Indonesia. 

• Kelayakan produk untuk 

masuk ke pasar wanita 

modest di Indonesia 

• Penggunaan desain motive  

• Kenyamanan pakaian 

olahraga dalam segi desain 

dan pemilihan bahan 

• Kualitas dari material yang 

digunakan 

Extreme user • Apakah pakaian yang 

dihasilkan dapat 

memenuhi kebutuhan akan 

pakaian olahraga 

• Mengetahui apakah desain 

sudah sesuai dengan 

aturan berpakaian yang 

dianut 
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3.2.2 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert panel 

a. Nicka Priamtasari S.E, M.M 

Merupakan seorang PNS yang telah lama menekuni 

bidang olahraga senam aerobic, beliau juga merupakan 

sekretaris pada organisasi Persatuan Senam Indonesia cabang 

Magetan. Peneliti menjadikan beliau sebagai Expert panel 

karena pengalaman beliau menjadi pengurus dan instruktur 

senam aerobic. 

 

 

 

 

• Mengetahui kelayakan 

produk terhadap standar 

berpakaian subjek coba 

• Mengetahui tingkat 

kenyamanan dari produk 

• Ketertarikan terhadap 

produk yang dihasilkan 

• Kisaran harga untuk 

produk yang dihasilkan 

• Tingkat kenyamanan 

ketika digunakan 
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Gambar 3. 5  

expert panel Nicka Priamtasari 

Sumber : data pribadi peneliti 

Ibu Nicka berpendapat bahwa desain dari pakaian yang 

dihasilkan sudah cocok untuk beberapa olahraga yang tidak 

berhubungan dengan air dan panas terik. Untuk warna yang 

digunakan beliau merasa sedikit terganggu dengan warna hitam 

yang digunakan pada seluruh pakaian karena hal tersebut 

mengakibatkan desain yang dihasilkan tidak terlihat. Beliau juga 

merasa bahwa desain jilbab perlu diperbaiki karena apabila 

digunakan oleh orang yang berwajah bulat akan terlihat semakin 

bulat dan hal tersebut berdampak pada penjualan pakaian 

tersebut.  
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b. Dra. Endang Yuni Siswanti 

Ibu Endang merupakan seorang guru olahraga yang juga 

menjabat sebagai pengurus koni periode 2012 -2017, pengurus 

perbasi periode 2000-2017, pengurus persani periode 2000-

2017 dan pelatih senam prestasi di kabupaten Magetan.  

 

Gambar 3. 6  

Expert Panel Yuni Siswanti 

Sumber : Data pribadi peneliti 

Peneliti telah mewawancarai ibu Yuni mengenai produk pakaian 

olahraga yang dihasilkan. Beliau mengatakan bahwa pakaian 

olahraga terutama untuk atletic telah memiliki standart khusus 

sehingga ide pakaian olahraga untuk wanita berhijab memang 

tidak dapat digabungkan terutama bagi olahraga atletic karena 

tidak sesuai dengan biomekanik dan sosiografis tubuh ketika 
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olahraga. Namun apabila pakaian yang dihasilkan ditujukan 

untuk wanita-wanita yang berolahraga hanya untuk menjaga 

kesehatan seperti aerobic, gym, jogging maka pakaian tersebut 

masih bisa digunakan. 

c. Rina Irawati 

Ibu Rina merupakan seorang pemilik dari butik modest 

yang telah mulai berkarya pada tahun 2015. Pakaiannya 

ditujukan pada wanita dengan rentang usia 20 sampai 35 tahun. 

Peneliti menjadikan beliau sebagai expert panel karena beliau 

dirasa cukup memahami selera pasar wanita modest.  

 

Gambar 3. 7  

Expert Panel Rina Irawati 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 
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Setelah melakukan wawancara, peneliti telah menyimpulkan 

bahwa wanita modest dengan usia dibawah 25 tahun memang 

lebih menyukai pakaian yang polos dan sedikit aksen yang vocal 

point baik itu dalam desain potongan dari pakaian itu sendiri 

atau aksen tambahan yang disematkan seperti bordir, tali atau 

pita. Wanita dengan rentang usia 20 – 25 tahun merupakan usia 

peralihan dari yang tadinya suka menjadi pusat perhatian 

menjadi seorang yang elegant  sehingga pakaian yang disukai 

juga mempresentasikan bagaimana cara mereka berfikir. 

d. Santanu Kaushik 

 Mr. Kaushik merupakan salah satu pemilik dari sebuah 

perusahaan garmen sourcing di Indonesia. Awalnya beliau 

bekerja sebagai seorang desainer pada perusahaan garmen di 

India, kemudian beliau bekerja pada development deparment di 

PT.Asmara India dan dipindahkan ke Indonesia pada tahun 

2012. Sebelum mendirikan peusahaan sendiri, beliau terakhir 

menjabat sebagai kepala development pada PT Asmara. Hingga 

sekarang beliau telah 10 tahun menggeluti bidang development 

sebauh perusahaan sourcing garment. Peneliti menjadikan 

beliau sebagai expert panel karena kredibiliatasnya dalam dunia 

fesyen dan pengalamannya dalam dunia kreatif.  
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Gambar 3. 8  

Expert Panel Santanu Kaushik 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Peneliti menanyakan pendapat beliau dari hasil prototype, beliau 

merasa kurang tertarik dengan desain dan konsep dari desain 

yang dihasilkan. Beliau merasa kurang ada sesuatu yang 

menarik dari desain tersebut, sehingga peneliti diharapkan 

mengeksplor lagi desain-desain serupa kemudian menciptakan 

sesuatu yang baru dan sesuai dengan cirikhas dari peneliti. 

Penggunaan warna hitam pada seluruh desain mengakibatkan 

desain dari pakaian tersebut menjadi tidak terlihat, beliau 

menyarankan untuk menggunakan tehnik potongan asimetris, 
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penggunaan tali atau pita dengan warna kontras dan sebagainya 

sehingga pakaian tersebut tidak terlihat pasaran. 

e. Yoanita Tahalele 

 Miss Ita merupakan seorang dosen di Universitas 

Cipurta yang memiliki usaha dalam bidang mode. Style 

pakaiannya dianggap unik sehingga peneliti tertarik untuk 

menjadikannya sebagai expert panel dari uji coba tahap dua  

Gambar 3. 9  

Expert Panel Yoanita Tahalele 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Beliau merasa ada sesuatu yang hilang dari pakaian tersebut, 

kurang ada hal yang menarik dari pakaian tersebut. Motif 

geometric dan warna yang digunakan pada bagian atas dan 

bawah juga dirasa tidak cocok karena berbeda namun tidak 

kontras sehingga terlihat seperti salah menggunakan warna dan 

motiv geometric pada bagian pinggang dirasa kurang menonjol 

karena tertutup dengan luaran. Beliau berpendapat hampir sama 
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dengan pendapat pak Kaushik yaitu warna hitam di keseluruhan 

baju mengakibatkan model dari pakaian tersebut menjadi tidak 

terlihat, akan lebih baik apabila desainnya dibuat asimetis atau 

apabila ingin tetap menggunakan desain yang sama maka akan 

lebih baik apabila warna yang digunakan berbeda. 

3.2.3 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

a. Bella Intan Kartika Chandra 

Peneliti tertarik untuk menjadikan Bella sebagai extreme user 

karena sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh peneliti 

yaitu berdomisili di kota Surabaya, berusia 23 tahun dan 

memiliki ukuran pakaian M, tinggi badan 157 Cm dengan berat 

badan 49 Kg. Dia juga memiliki beberapa hobi dalam bidang 

olahraga yaitu basket, voly dan jogging.  

 

Gambar 3. 10  

Extreme User Bella Intan 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 
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Setelah mencoba produk untuk melakukan beberapa gerakan 

perenggangan yang peneliti contohkan, dia tidak merasa 

terganggu dengan pakaian yang digunakan keculai pada celana, 

karena bertubuh tidak terlalu tinggi sehingga celana yang 

digunakan sedikit melebihi kaki namun untuk ukuran pinggang 

cukup. Bahan yang digunakan tidak panas dan desain yang 

dihasilkan menarik tidak terlalu sepi dan tidak telalu ramai, 

peneletakan motif juga sudah sesuai dan apabila pakaian 

tersebut dijual dipasaran, dia mau membelinya dengan harga 

sekitar Rp 600.000,00 untuk satu setnya. 
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b. Lady Sava Acacia Mubdiu 

Peneliti tertarik menjadikan Oca sebagai extreme user karena 

dia dirasa memenuhi spesifikasi yang diinginkan dari peneliti 

yaitu berdomisili dikota Surabaya, berusia 18 tahun, ukuran 

pakaian M dan celana L, tinggi badan 159 Cm dengan berat 

badan 55 Kg. memiliki hobi dalam dunia olahraga yaitu basket 

dan bulutangkis.  

Gambar 3. 11  

Extreme User Lady Sava 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Setelah mencoba pakaian dan melakukan gerakan perenggangan 

yang dicontohkan oleh peneliti, Oca merasa pakaian yang 

digunakan sudah cukup nyaman, bahan yang digunakan dapat 

mengikuti gerakan sehingga dia tidak merasa kesulitan dalam 

melakukan gerakan yang sedikit ekstrim. Desain yang 

dihasilkan juga menunjang pergerakannya dan apabila pakaian 

tersebut dijual dipasaran maka dia mau untuk membeli pakaian 
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tersebut dengan harga Rp 200.000,00 – Rp 400.000,00 per 

piecenya. 

c. Novie Dyahwati Wulandhari 

 Peneliti tertarik menjadikan Novie sebagai extreme user karena 

dia dirasa memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh peneliti 

yaitu berdomisili dikota Malang , berusia 22 tahun, ukuran 

pakaian M, tinggi badan 160 Cm dengan berat badan 53 Kg. 

Memiliki hobi dalam bidang olahraga yaitu basket dan 

berenang.  

 

Gambar 3. 12  

Extreme User Novie Dyahwati 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Setelah mencoba produk pakaian dan menggunakannya untuk 

melakukan gerakan perenggangan yang dicontohkan oleh 

peneliti , Novie merasa nyaman kecuali pada bagian celana yang 
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sedikit melebihi kaki dan potongan pada pesak yang terlalu 

rendah sehingga sedikit terganggu ketika digunakan untuk 

melakukan peregangan kaki. Desain dari pakaian cukup menarik 

namun untuk warna pada motif dirasa terlalu monoton, dia 

beranggapan bahwa akan lebih baik jika menggunakan gradasi  

untuk warna motif. Apabila pakaian tersebut dijual dipasaran 

maka dia mau membeli pakaian tersebut dengan harga Rp 

300.000,00 untuk setiap piecenya. 
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d. Wahyu Noviyani 

 Peneliti tertarik untuk menjadikan novi sebagai extreme user 

karena dirasa telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh 

peneliti yaitu berdomisili dikota Malang, berusia 19 tahun, 

ukuran pakaian L, tinggi badan 162Cm dengan berat badan 

60Kg. memiliki hobi dalam bidang olahraga yaitu jogging dan 

yoga.  

Gambar 3. 13  

Extreme User Wahyu Noviyani 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Setelah menggunakan pakaian tersebut untuk melakukan 

peregangan yang dicontohkan oleh peneliti, Novi merasa 

nyaman kecuali pada bagain atasan karena dirasa terlalu ketat 

untuk ukurannya sehingga membuatnya tidak percaya diri untuk 

melakukan gerakan-gerakan ekstrim, kemudian Novi juga 

merasa tidak nyaman pada jilbab karena wajahnya terlihat bulat. 
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Jika pakaian tersebut dijual dipasaran, maka Novi mau membeli 

pakaian tersebut dengan harga Rp 300.000,00 untuk setiap 

piecenya. 

e. Yolanda Tyas Pratiwi 

 Peneliti tertarik untuk menjadikan Yola sebagai extreme user 

karena Yola telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh 

peneliti yaitu berdomisili dikota Malang, berusia 20 tahun, 

ukuran pakaian S, tinggi badan 157Cm dengan berat badan 

44Kg. Disamping itu Yola memiliki hobi berolahraga yaitu 

bulutangkis dan berenang.  

Gambar 3. 14  

Extreme User Yolanda Tyas 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Peneliti telah meminta Yola untuk mencoba produk prototipe 

dan menggunakannya untuk melakukan peregangan yang 

dicontohkan oleh peneliti. Setelah melakukan peregangan 
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tersebut, Yola merasa kurang nyaman pada bagian celana karena 

celana dirasa terlalu panjang untuk ukurannya dan tidak ada 

masalah diluar itu. Apabila pakaian tersebut dijual dipasaran 

maka Yola mau membeli pakaian tersebut dengan kisaran harga 

Rp 500.000,00 – Rp 800.000,00 untuk satu set pakaian olahraga 

tersebut. 

f. Kennya Respatining Puti 

 peneliti telah mewawancarai Keke sebagai extreme user karena 

menurut peneliti, Keke memenuhi spesifikasi yang diinginkan 

oleh peneliti yaitu berdomisili dikota Malang, berusia 21 tahun, 

ukuran pakaian S, tinggi badan 156Cm dengan berat badan 

42Kg. Keke memiliki hobi berolahraga yaitu badminton dan 

jogging.  

Gambar 3. 15  

Extreme User Kennya Respatining 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 
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Peneliti telah meminta Keke untuk menggunakan produk 

protortipe dan menggunakannya untuk melakukan peregangan 

yang telah dicontohkan oleh peneliti. Setelah melakukan 

peregangan yang dicontohkan, Keke berpendapat bahwa 

pakaian yang digunakan dirasa tidak nyaman karena terlalu 

besar terutama pada bagian celana. Apabila pakaian tersebut 

dijual dipasaran, Keke tidak mau membelinya karena tidak 

sesuai dengan ukuranya namun terlepas dari ukuran yang telalu 

besar, Keke menganggap desain dari pakaian maupun grafis 

cukup menarik. 

3.2.4 Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Setelah melakukan wawancara dan uji coba produk terhadap 

expert panel dan extreme user maka peneliti telah menyimpulkan bahwa 

pakaian yang dihasilkan dapat diterima oleh extreme user selaku target 

market hanya saja masih harus diperbaiki untuk ukuran agar dapat 

masuk pada berbagai macam bentuk badan serta perbaikan pada jilbab 

agar cocok digunakan oleh berbagai macam bentuk wajah. Namun hal 

tersebut berbanding terbalik untuk expert panel selaku ahli dalam 

bidang yang sedang diteliti, 2 dari expert yang telah diwawancarai 

merasa tidak ada yang menarik dari desain pakaian yang dihasilkan, 

mereka berpendapat bahwa pakaian tersebut terlalu mengikuti 

keinginan pasar tanpa mempertimbangkan sisi desain itu sendiri. 

Kemudian setelah peneliti menunjukkan sketsa awal pada perancangan 
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desain tahap pertama kedua expert tersebut merasa lebih tertarik pada 

desain awal dibandingkan dengan desain kedua. Berdasar dari 

pernyataan tersebut maka, peneliti akan mengubah konsep desain pada 

explorasi desain dan kembali pada konsep uji coba tahap pertama. 

Berikut merupakan moodboard perbaikan yang berkonsep Industrial 

Rustic. 

Gambar 3. 16  

Final Moodboard 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Konsep dari desain akhir ini adalah Industrial yang kurang lebih 

sama dengan uji coba tahap pertama hanya saja bahan dari pita tidak 

lagi menggunakan skotlights namun menggunakan pita kain, kemudian 

pita tersebut akan diprint dengan nama label yaitu Muhaimiyu. Aplikasi 

lain yang diubah adalah, peneliti akan menggunakan tehnik sablon 
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untuk pengaplikasian garis kuning pada desain pakaian dan peneliti juga 

akan menggunakan bahan kain yang sama dengan yang digunakan pada 

explorasi desain yaitu mesh, scuba, ribstop dan lycra  namun ada sedikit 

perbedaan dimana mesh fabric yang digunakan adalah dua macam yaitu 

mesh yang sama dengan tahap explorasi desain dan mesh yang sama 

dengan uji coba tahap pertama. 

Tabel 3. 3  

Tabel Uji Coba dan Kesimpulan Akhir 

Sumber : Data Peneliti 

No 
Uji Coba Hasil  

Akhir Tahap I Hasil Tahap II Hasil 

1. 

Bagaimana 

tanggapan 

terhadap 

desain 

yang 

dihasilkan 

Desain yang 

dihasilkan 

sudah cukup 

menarik 

hanya saja 

ada 

beberapa hal 

yang harus 

diperhatikan 

misalnya 

kesamaan 

desain 

antara satu 

dengan yang 

lainnya. 

Penggunaan 

desain 

motive 

apakah 

sudah 

menarik 

Motive 

yang 

digunakan 

sudah 

cukup 

menarik 

namun 

tidak 

terlalu 

terlihat 

karena 

tertutup 

mesh pada 

bagian 

luar, serta 

warna dari 

motive atas 

dan bawah 

tidak sama 

Berdasarkan uji 

coba tahap satu 

dan dua maka 

peneliti 

menyimpulkan 

hasil akhir 

dimana untuk 

desain akhir 

peneliti akan 

menggunakan 

desain pada tahap 

pertama sesuai 

dengan masukan 

dari ekspert panel 

serta dosen 
2. 

bagaimana 

tanggapan 

target 

market 

Target pasar 

cukup 

antusias 

dengan ide 

Kenyamanan 

dari desain 

yang 

dihasilkan 

Pakaian 

yang 

dihasilkan 

sudah 
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terhadap 

ide produk 

yang 

sedang 

diteliti. 

produk yang 

sedang 

diteliti, 

mereka 

beranggapan 

bahwa 

produk ini 

dapat 

menjadi 

inovasi baru 

dalam 

berpakaian. 

serta kualitas 

bahan yang 

digunakan 

nyaman 

ketika 

digunakan 

untuk 

melakukan 

aktifitas 

ekstrim, 

bahan yang 

digunakan 

mengikuti 

pergerakan 

tubuh. 

pembimbing 

namun 

melakukan 

perubahan pada 

penggunaan 

bahan, tehnik 

untuk tape serta 

perpaduan 

warna. Peneliti 

juga diharukan 

untuk 

memperhatikan 

kualitas jahitan 

serta pola yang 

digunakan. 

3. 

Bagaimana 

kualitas 

dari 

pemilihan 

bahan, 

kualitas 

jahitan dari 

produk 

yang 

dihasilkan 

Bahan kain 

yang 

digunakan 

masih 

kurang 

sesuai, tidak 

menyerap 

keringat 

namun juga 

tidak cepat 

kering 

apabila 

sudah 

berkeringat. 

Untuk 

jahitan, 

masih perlu 

diperhatikan 

dari segi 

finishing. 

Pola yang 

digunakan 

juga masih 

kurang pas 

sehingga 

terlihat tidak 

nyaman jika 

digunakan  

Apakah 

perpaduan 

warna yang 

digunakan 

sudah cukup 

menarik 

Terdapat 

dau 

tanggapan 

yang 

berbeda, 

menurut 

ektrim user 

warna 

yang 

digunakan 

sudah 

cukup 

menarik 

namun 

bagi 

ekspert 

panel 

warna 

yang 

digunakan 

terlalu 

monoton 

sehingga 

tidak 

terlihat 

desain dari 

baju 

tersebut. 

4. 

Apakah 

pemilihan 

perpaduan 

warna 

Perpaduan 

warna masih 

kurang 

sesuai 

Ketertarikan 

pengguna 

terhadap 

Terdapat 

dua 

tanggapan 

berbeda 
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sudah 

sesuai  

dengan hasil 

riset awal 

dimana 

pengguna 

lebih tertarik 

dengan 

warna gelap 

yang 

dipadukan 

dengan 

warna 

terang, 

namun pada 

desian ini 

warna putih 

yang terlihat 

lebih 

dominan 

desain yang 

dihasilkan 

drai ekpert 

panel dan 

ekstrim 

user yaitu 

ekstrim 

user 

merasa 

desain 

yang 

dihasilkan 

sudah 

cukup 

menarik 

namun 

bagi 

ekspert 

panel 

desain 

yang 

dihasilkan 

terlalu 

monoton, 

tidak ada 

sisi yang 

menjadi 

ciri khas 

dari brand 

muhaimiyu 

sehingga 

produk 

serupa 

masih bias 

ditemukan 

dipasaran. 

 

 

 

 

 



86 
 

3.3 PENGEMBANGAN DESAIN TAHAP KEDUA 

3.3.1 Final Sketches 

 

Gambar 3. 17  

Final Sketches 

Sumber : Data Pribadi Peneliti 

Gambar diatas merupakan hasil dari desain akhir dimana penelti menggunakan desain 

pada uji coba tahap pertaman namun terdapat perubahan dari warna yang digunakan 

dimana lebih banyak menggunakan warna hitam yang dikombinasikan dengan warna 

putih dan kuning agar desain dari pakaian tersebut lebih terlihat. Selain itu juga 

terdapat perubahan dari bahan yang digunakan, pada desain ini peneliti menggunakan 

bahan scuba, mesh, lycra dan ribstop. Untuk tape peneliti menggunakan tehnik 

printing pada kain scuba yang kemudian diptong dan dijahit seperti pita. 
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3.3.2 Technical Sheet 

Tabel 3. 4  

Tabel Tehnical Sheet 1 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 5  

Tabel Tehnical sheet 2 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 6  

Tabel Tehnical Sheet 3 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 7  

Tabel Tehnical Sheet 4 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 8  

Tabel Tehnical Sheet 5 

Sumber : Data Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Tabel 3. 9   

Tabel Tehnical Sheet 6 

Sumber : Data Peneliti  
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Tabel 3. 10  

Tabel Tehnical Sheet 7 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 11  

Tabel Tehnical Sheet 8 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 12  

Tabel Tehnical Sheet 9 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 13  

Tabel Tehnical Sheet 10 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 14  

Tabel Tehnical Sheet 11 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 15  

Tabel Tehnical Sheet 12 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 16  

Tabel Tehnical Sheet 13 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 17  

Tabel Tehnical Sheet 14 

Sumber : Data Peneliti 
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3.2.3 Costing Sheet 

Tabel 3. 18  

Tabel Costing Sheet 1 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 19  

Tabel Costing Sheet 2 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 20  

Tabel Costing Sheet 3 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 21  

Tabel Costing Sheet 4 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 22  

Tabel Costing Sheet 5 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 23  

Tabel Costing Sheet 6 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 24 

Tabel Costing Sheet 7 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 25  

Tabel Costing Sheet 8 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 26  

Tabel Costing Sheet 9 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 27  

Tabel Costing Sheet 10 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 28  

Tabel Costing Sheet 11 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 29  

Tabel Costing Sheet 12 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 30  

Tabel Costing Sheet 13 

Sumber : Data Peneliti 
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Tabel 3. 31  

Tabel Costing Sheet 14 

Sumber : Data Peneliti 

 

 

 


