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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sedikit menilik dari sejarahnya, pemakaian jilbab atau kerudung pada 

wanita di Indonesia sudah ada sejak sebelum abad ke-20. Peneliti asal Perancis, 

Denys Lombard (Lombard, 2006), meletakkan sebuah ilustrasi menarik berjudul 

‘an Achein Woman’, tentang wanita di Indonesia dengan baju panjang dan  jilbab 

tertutup rapat. Ini artinya, wanita di Indonesia sejak abad ke 17 sudah menutup 

auratnya. Jilbab yang dianggap sebagai budaya dari Arab, ternyata merupakan 

identitas asli Muslimah Indonesia dari sejak berabad-abad yang lalu. Gaya 

berjilbab zaman tersebut masih sangat simpel dan juga sederhana, hanya berupa 

kerudung dari kain polos yang ditaruh di atas kepala atau selendang 

(Corneliawati, 2017). Hingga saat ini, banyaknya wanita yang menggunakan 

jilbab dan kerudung terus eksis di Indonesia dan dapat kita temui setiap hari 

hampir di semua tempat. Jilbab dan kerudung saat ini banyak berkembang dari 

segi motif dan gaya sehingga tidak terkesan kuno seperti dulu. Bahkan 

penggunaan jilbab sekarang terkesan tidak hanya sebagai kewajiban syariat 

menutup aurat, tetapi juga sudah masuk ke lifestyle dan fashion. Tidak heran jika 

kita sekarang bisa melihat banyak pakaian Muslim dengan bermacam-macam 

model jilbab diperagakan di acara fashion show. Bahkan, maraknya 

perkembangan pakaian Muslimah di Indonesia memunculkan kata “hijab” sebagai 

representasi baru dari jilbab dan kerudung, dan sebutan “hijabwear” yang 

merujuk pada busana Muslim yang modern dan fashionable. 



2 

 

Munculnya “hijabwear” di kalangan masyarakat kini adalah penanda 

bahwa pakaian Muslim sekarang sudah sangat berkembang di Indonesia. Dirjen 

IKM Kemenperin, Euis Saedah, memprediksi tahun 2020 nanti Indonesia akan 

menjadi pusat mode busana Muslim dunia. Sayangnya, hijabwear kini lebih 

banyak berfokus ke pakaian Muslimah dewasa, hingga menyisahkan segmen 

pasar hijab pada hijabwear remaja. Sedangkan, pemakaian hijab di Indonesia 

bukan hanya orang dewasa saja, namun juga anak-anak dan remaja. Adanya gap 

atau kesenjangan gaya yang sangat kentara antara hijabwear dewasa yang sudah 

sangat fashionable dibandingkan dengan hijabwear remaja yang masih belum 

banyak tersentuh menjadi suatu isu yang muncul di tengah masyarakat. 

Remaja adalah era dimana masing-masing individu sedang mencari jati 

diri. Mereka selalu berusaha untuk tampil dengan pakaian yang sedang popular, 

hal ini terjadi karena tidak terlepas dari pesatnya kemajuan teknologi dan 

informasi, di mana ada kepuasan tersendiri bagi remaja yang berpakaian paling 

trendi pada saat itu dan membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Itu 

sebabnya banyak remaja yang rela melakukan apapun untuk bisa tampil 

maksimal, seperti membeli pakaian bermerk yang sebenarnya tidak mereka 

butuhkan, atau pergi ke tempat nongkrong yang sedang popular saat itu. Hal-hal 

tersebut diupayakan remaja demi bisa terlihat bahwa dirinya cukup oke sehingga 

pantas diterima di kelompok pertemanan yang lebih tinggi. Hal ini dirasa wajar 

karena dasarnya remaja memiliki sifat conformity yaitu kecenderungan untuk 

mengikuti opini, pendapat, dan keinginan orang lain sehingga mereka terlihat 

paling menonjol di dalam kelompok sebayanya (Rombe, 2014). Tak terkecuali 

remaja berhijab. Kerap kali prinsip berhijab remaja Muslimah membuat mereka 
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tidak bisa tampil maksimal karena kurangnya ketersediaan hijabwear modern 

khusus untuk remaja di pasaran. Sedangkan, mereka juga ingin berbusana 

mengikuti tren agar terlihat modis tanpa harus melepas kewajiban berhijabnya. 

Mengintip pasar hijabwear remaja saat ini, hanya menyediakan pakaian hijab 

yang konvensional dan jauh dari kata fashionable, sangat jauh berbeda dengan 

hijabwear dewasa yang sudah banyak variasi dan menghadirkan tren-tren baru. 

Sehingga pasar busana hijab menyisahkan segmen yang belum banyak tersentuh, 

yaitu pakaian hijabwear modern untuk remaja (Sugihardjo, 2017).              __ D

 Diterimanya tren hijabwear yang makin inovatif saat ini oleh masyarakat 

menjadi keuntungan tersendiri bagi industri mode. Hal ini memungkinkan para 

desaianer untuk merancang pakaian yang lebih variatif dalam segi desain. Tren 

fashion yang terus berkembang dan masuk dalam hijabwear juga menguntungkan 

bagi pemakai karena selain memberi alternatif gaya pemakaian hijab, mereka juga 

bisa berkreasi sendiri dengan model hijab yang dirasa sesuai untuk dirinya. 

Dewasa ini, pakaian yang mengikuti tren adalah pakaian yang dinilai mempunyai 

gaya yang mutakhir dan membuat si pemakai menjadi pusat perhatian. Itu 

mengapa semua fashion designer mengeluarkan koleksi terbarunya pada setiap 

musim, tujuannya untuk memperkenalkan tren terbarunya pada publik. Musim 

Fall/Winter 2018-2019 nanti, Fashion Forecaster ternama seperti WGSN dan 

Bekraf meramalkan beberapa tren yang akan menjadi kiblat konsep pada koleksi-

koleksi desainer dunia. Salah satunya adalah konsep asimetris. Asumsinya, 

konsep desain ini sangat disukai oleh anak-anak muda yang menyukai hal-hal 

baru. Konsep asimetris juga dirasa sesuai untuk diterapkan pada desain hijabwear 

remaja karena selain mengikuti tren yang akan berlangsung, konsep asimetris juga 
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menambah estetika, keunikan, dan nilai jual pada koleksi. Hijabwear dengan 

konsep asimetris juga memudahkan untuk memanipulasi bidang secara visual 

pada pakaian tanpa harus menumpuk busana atau menciptakan kesan ribet saat 

dipakai.  

Mencermati fenomena tersebut, penulis mengambil peluang untuk 

menciptakan HIJA sebagai brand hijabwear yang berfokus pada pakaian Muslim 

modern yang diperuntukan untuk remaja dibawah 21 tahun dengan mengangkat 

konsep asimetris pada koleksinya. Diharapkan, brand HIJA dapat menjadi solusi 

untuk memenuhi kekurangan pasar dan membantu mengatasi keluhan remaja 

hijabers dalam berpakaian.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah tersebut, Penulis 

merumuskan masalah diatas sebagai Bagaimana merancang hijabwear untuk 

remaja dengan konsep asimetris? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut: 

a. Sebagai syarat kelulusan Sarjana Strata Satu dari Fakultas Industri Kreatif 

Universitas Ciputra 

b. Mengeksplorasi target market baru dalam pakaian hijab 

c. Mendesain pakaian hijab remaja yang modern menggunakan material yang 

tepat dan sesuai dengan syariat Islam dengan konsep asimetris 

d. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand HIJA 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut: 

a. Produk pakaian berupa pakaian siap pakai dengan konsep asimetris 

berjumlah 5 look 

b. Produk menggunakan material yang tepat dan sesuai seperti yang 

direncankan 

c. Produk sesuai dengan hasil riset yang sudah dilakukan 

d. Produk mempunyai daya jual tinggi 

e. Produk hasil jadi tepat sasaran dan sesuai target konsumer 

f. Desain, tren, warna, bentuk, mengacu pada tren Fall/winter 2018-2019 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut: 

a. Membantu pengguna hijab khususnya remaja untuk tampil lebih maksimal 

tanpa harus meninggalkan kewajiban berhijabnya 

b. Menciptakan kebaruan dalam sektor pakaian hijab remaja 

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

industri fesyen 

d. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen 

 

1.6 Asumsi dan Batasan Perancangan 

Batasan perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut: 

a. Batasan ilmu  

Perancangan yang dilakukan berada pada ruang lingkup ilmu Desain Fesyen 
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b. Batasan material  

Perancangan menggunakan beberapa jenis kain seperti Ribbed, Mesh, 

Stretch Fabrics, Polyester, Linen 

c. Batasan waktu  

Perancangan berlangsung dari periode Agustus 2017 hingga Juni 2018 

d. Batasan pasar  

a) Geografis  

Perancangan dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur 

Target konsumen adalah mereka yang tinggal di kota-kota besar di 

Indonesia 

b) Demografis  

Perancangan ditujukan kepada remaja berusia 14-19 tahun. Tinggal dan 

bersekolah di kota Besar. Berada di kelas middle dan middle up.  

c) Psikografis  

Perancangan ditujukan kepada target pasar yang mempunyai psikografis 

berdasarkan teori AIO: 
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1.7 Definisi Istilah 

Berikut definisi istilah dalam Penelitian ini: 

Asymmetric Desain yang tidak simetris. Bagian kiri busana berbeda 

dengan kanan.  

Brand Nama dagang sebuah pengelola barang ataupun jasa, atau 

sebagai tanda pengenal suatu perusahaan yang dapat 

membangun persepsi publik 

Design  Dalam fesyen dapat diartikan sebagai perancangan dalam 

pembuatan suatu pakaian sebelum berjalannya produksi. 

Fall/Winter Menandakan sebuah musim dalam fashion yang biasanya 

sesuai dengan musim di wilayah barat saat musim gugur 

dan musim dingin / musim salju. Biasanya koleksi 

didominasi oleh warna gelap. 

Fashion Forecast Ramalan tentang mode dan gaya busana yang akan popular 

di masa depan 

Fashion trend Gaya dalam fashion yang sedang populer, sebuah 

kecenderungan dalam pergerakan mode. 

Hijabers Para pengguna pakaian dengan kerudung yang mengikuti 

tren mode. Sebutan bagi perempuan, biasanya anak muda, 

yang memakai pakaian berbasis Islami namun lebih 

modern. 

Hijabwear Kata baru dalam dunia fesyen untuk merepresentasikan 

pakaian hijab atau setelan pakaian Muslimah yang modern 

dan tidak konvensional 
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Loose Dalam fesyen istilah loose diartikan sebagai sebuah model 

pakaian yang berpotongan longgar, tidak ketat, tidak 

menempel atau membentuk lekuk tubuh. 

Market Pasar atau calon pelanggan yang potensial bagi penyedia 

produk barang atau jasa 

Modest Busana Muslim yang juga bisa dipakai sabagai baju sopan 

untuk semua wanita 

Monochrome Satu skema warna dari gelap ke terang. Biasanya sebutan 

bagi skema warna hitam, abu, putih 

Range Harga Kisaran atau rata-rata harga produk dari termurah hingga 

termahal 

Ready To Wear Sebutan bagi produk pakaian yang dijual dalam keadaan 

siap pakai. Busana yang kita lihat dan pakai sehari-hari 

yang biasanya dibuat dengan standar ukuran S, M, L, XL. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan Kualitatif 

dan Kuantitatif. Hal berikut yang dilakukan adalah menjelaskan secara lebih 

spesifik tentang metode pengumpulan data. Jenis Sistematika Penulisan yang 

digunakan guna menjelaskan bagaimana cara, proses, alur kerja pada keseluruhan 

tugas akhir ini. Sistematika penyusunan kajian analitis berupa identifikasi 

permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, analisis data, hingga 

perancangan produk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

gabungan Kualitatif dan Kuantitatif. Hal berikut yang dilakukan adalah 
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menjelaskan secara lebih spesifik tentang metode pengumpulan data. Proses 

perancangan Tugas Akhir menggunakan metode Design Thinking yang 

merupakan sebuah pola pikir seorang Penulis yang memampukan seseorang untuk 

mentransformasi cara mengembangkan sebuah produk, jasa, proses, dan strategi. 

Beberapa faktor kunci dalam penggunaan Design Thinking untuk menciptakan 

inovasi adalah: 

a) Human-Centered Approach; pendekatan yang berfokus pada manusia, 

yang didasari dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi 

manusia. Hal ini membutuhkan empati yang merupakan kemampuan 

untuk memposisikan diri dalam berbagai perspektif 

b) Integrative thinking; kemampuan untuk tidak hanya bergantung pada 

proses analitis (yang hanya menghasilkan pilihan ini atau itu), namun juga 

mampu untuk melihat keterkaitan antara aspek-aspek yang tersembunyi 

dan bahkan kadang bertentangan dalam sebuah permasalahan sehingga 

tercipta solusi baru yang melampaui solusi alternatif yang ada. 

c) Rapid Experimentation & Prototyping; perlunya menciptakan sebuah 

kebiasaan untuk mencoba menciptakan prototipe seawal dan sesering 

mungkin agar proses desain dapat diperkaya oleh saran dan kritik dari para 

pemangku kepentingan (stakeholder) hingga akhirnya desain final 

merupakan sebuah desain yang diterima oleh pengguna/ pasar. Innovasi 

yang signifikan tidak dihasilkan oleh perbaikan atau perubahan minor, 

melainkan dari proses mempertanyakan segala sesuatu dan mengeksplor 

batasan-batasan dengan cara yang kreatif sehingga membawa proses 

desain ke arah yang sepenuhnya baru. 
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d) Collaboration; meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan pengalaman 

telah menggantikan mitos bahwa desain adalah kerja dari “seorang genius 

yang kreatif” dengan sebuah kenyataan tentang perlunya kolaborasi tim 

lintas disiplin ilmu yang penuh semangat. (Tim Brown, 2008) 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam 

Design Thinking yang divisualisasikan dengan diagram berikut: 

 

 
 

Gambar 1.1: Bagan Design Thinking 
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 Dalam Bagan tersebut, Identifikasi Masalah adalah pondasi utama dalam 

membuat tugas akhir ini. Identifikasi Masalah telah dijabarkan di awal bab ini. 

Penulis menemukan bahwa kurangnya pasar yang menyediakan pakaian hijab 

yang khusus dirancang untuk remaja dengan desain yang modern dan berpacu 

pada tren fashion. Dalam menentukan Identifikasi Masalah, Penulis juga 

memperoleh banyak data melalui berbagai sumber yang kredibel seperti dari hasil 

wawancara, observasi, dan literatur terpercaya lainnya.  

Setelah menemukan permasalahan tersebut, tahap selanjutnya adalah 

melakukan Ideasi dengan melakukan penggalian data. Proses ideasi memiliki 

batasan-batasan dan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan konsep 

Tugas Akhir.agar tidak terlalu luas dan terstruktur. Pemilihan data dan penggalian 

data ini berperan penting dalam konsep yang dipilih. 

Selanjutnya adalah menemukan solusi dan menjadikannya dalam bentuk 

desain serta prototype desain. Pada tahap ini Penulis merancang 5 set desain 

pakaian hijab remaja sesuai dengan konsep. Kemudian, Penulis menguji cobakan 

1 set desain yang dijadikan prototype awal langsung ke narasumber dan target 

konsumer. Setelah mendapatkan saran dan masukan dari narasumber, Penulis 

melakukan fokus produk sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan dan akan 

dibuat secara keseluruhan yaitu 5 set prototype dalam sebuah koleksi yang mana 5 

set prototype tersebut adalah Produk Akhir dari rangkaian Tugas Akhir ini.  
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