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BAB III 

METODE PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN DESAIN 

 

 

3.1 Perancangan Desain Tahap Pertama 

Berangkat dari rumusan masalah dan kesimpulan hasil penggalian, maka dalam 

bagian ini, Peneliti mendeskripsikan mengenai konsep koleksi dan desain yang 

akan dirancang secara umum (overview). 

 

3.1.1 Design Brief  

Dalam design brief Peneliti meringkas solusi desain terhadap penelitian ini 

secara sistematis dalam penjabaran berikut: 

 

Tabel 3.1: Design Brief HIJA 
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3.1.1.1 Background Summary  

Berikut rincian secara singkat dari latar belakang brand HIJA: 

a. Project:  

Latar belakang dari projek ini adalah membuat sebuah koleksi pakaian siap 

pakai yang ditujukan kepada remaja berhijab sebagai solusi dari adanya 

kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pasar hijab. Perkembangan busana 

hijab saat ini sudah jauh lebih maju ketimbang beberapa dekade 

belakangan. Sayangnya, busana hijab untuk dewasa lebih banyak 

dieksplorasi ketimbang hijab untuk remaja. Kebanyakan pasar busana 

muslim remaja hanya menyediakan busana muslim yang konvensional dan 

jauh dari kata modis. Para remaja era milenial juga ingin mengeksplorasi 

gaya berpakaian mereka lebih luas lagi demi tercipta kesan modern dan 

meningkatkan rasa percaya diri mereka. Brand HIJA hadir sebagai brand 

yang fokus kepada busana muslim remaja dengan konsep yang modern 

serta fashion forward, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pasar.  

b. Product:  

Produk dari Tugas Akhir ini berupa 5 stel pakaian hijab remaja berupa 

Atasan (Tops), Bawahan (Bottoms), Luaran (Outers), Hijab dan Pashmina 

sesuai dengan konsep asimetris. 

c. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis. SWOT dari brand HIJA, sebagai berikut: 
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a. Strength (Kekuatan) 

a) Menyediakan pakaian Muslim khusus untuk remaja berusia 14-19 

tahun 

b) Desain tidak konvensional, berkarakter dan fashion forward 

c) HIJA memperhatikan detail dan material yang digunakan 

d) Memperhatikan desain sesuai dengan kaidah Islam 

e) Terjun langsung ke pasar dan target market untuk mengetahui 

keinginan pasar 

f) Memberi solusi kepada konsumen sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen 

g) Koleksi yang dibuat berlandaskan ilmu fashion 

b. Weaknesses (Kelemahan) 

a) Brand baru dan masih berkembang 

c. Opportunity (Kesempatan) 

a) Belum banyak pesaing 

b) HIJA berpusat di kota besar sesuai dengan target market 

c) Banyaknya role model hijab dewasa yang membuktikan bahwa 

pakaian hijab juga bisa dieksplor lebih luas lagi, termasuk pada 

remaja 

d) Beragamnya fashion hijab saat ini 

e) Remaja muslimah dari keluarga yang open-minded, bisa menerima 

modernisasi 

f) Luas dan tak terbatasnya internet, sehingga remaja jadi ingin 

mencoba hal baru 
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d. Threats (Ancaman) 

a) Adanya pesaing 

b) Adanya faktor perubahan ekonomi 

c) Adanya faktor perubahan sosial 

 

3.1.1.2 Overview  

Tinjauan secara singkat tentang desain pada brand HIJA adalah sebagai 

berikut: 

a. Redesigning 

Desain yang dibuat memilih alur redesigning atau mendesain ulang desain 

yang sudah pernah ada di pasaran, namun brand HIJA tetap memberikan 

inovasi baru pada setiap desainnya. 

b. Entering New Market 

Produk dan desain yang diciptakan ditujukan khusus untuk remaja 

Muslimah Indonesia, yang mana memasuki pasar baru yang sebelumnya 

belum banyak tersentuh. 

c. Why it is important  

Pentingnya membuat suatu lini mode yang memberi inovasi desain yang 

diperuntukan untuk remaja berhijab di Indonesia akan berdampak besar 

karena dipredikisi tahun 2020 Indonesia menjadi kiblat mode Muslim 

dunia. Besarnya kesempatan yang muncul dari adanya isu tersebut 

membuat brand HIJA sadar bahwa adanya kebutuhan pasar pada pakaian 

hijab remaja yang harus terpenuhi. 
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3.1.1.3 Purpose 

Tujuan dari project ini adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain fesyen untuk remaja yang membutuhkan hijabwear 

modern 

b) Menciptakan desain fesyen menggunakan material yang tepat dan sesuai 

dengan keinginan target konsumer 

c) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand HIJA 

 

3.1.1.4 Target Market 

Target market dalam project ini dibagi dalam 2 tipe, yaitu: 

a. Primer 

a) Remaja Muslimah berusia 14-19 tahun, memakai hijab dalam 

keseharian 

b) Berada di kelas menengah dan menengah atas (middle and middle-up 

social class) 

c) Berpendidikan dan tinggal di kota besar 

d) Generasi milenial yang dinamis dan menerima perubahan 

e) Muslimah yang liberal, berasal dari keluarga yang open-minded 

f) Target market berdasarkan teori AIO 

b. Sekunder 

a) Remaja perempuan umum (non-hijabers) berusia 14-19 tahun 

b) Perempuan berusia diatas 19 tahun 

c) Menyukai hal dalam berpakaian 
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3.1.1.5 Design Specifications  

Spesifikasi desain atau bisa disebut Visual Core Concept adalah inti penting 

dalam menentukan sebuah perancangan,. Spesifikasi desain dijelaskan secara 

singkat dan padat sesuai dengan teori Fashion dalam buku berjudul Fashion 

Designer: Concept To Collections (Burke, 2011) adalah sebagai berikut: 

a. Totality of the look: 5 look berupa pakaian ready-to-wear hijab dengan 

kerudung senada dengan konsep asimetris  

b. Mood: Santai, Sporty, Teenage Look 

c. Silhouette: Asimetris, Loose 

d. Fit: Loose 

e. Detail: Beberapa item menggunakan finishing double deck. Serta 

penggunaan kain ribbed sebagai bisban dan manset. Kerudung 

menggunakan dengan desain dan pemilihan kain yang variatif 

f. Proportion: Asimetris 

g. Fabrication: Menggunakan kain Ribbed, Mesh, Stretch  fabric, Polyester 

h. Color story: Warna yang banyak dipilih dari penggalian data kuantitatif 

adalah Mini–Miney-Monochrome, dipadukan dengan color trend 

Fall/Winter 2018-2019 yaitu warna kuning mustard. 

 

 

Gambar 3.1: Skema Warna HIJA 
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3.1.2 Moodboard 

 

Gambar 3.2: Moodboard HIJA Berjudul Asymmetricity 

 

Moodboard diatas adalah sumber inspirasi utama dalam membuat desain. 

Moodboard berjudul “Asymmetricity” adalah sebuah penggambaran atas adanya 

sinergi dari dua kubu yang bertolak belakang dan menjadi satu kesatuan yang 

harmonis; garis membujur – garis melintang; lurus – melengkung; kanan berbeda 
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– kiri berbeda; tuntutan tradisi – modernisasi; hijab sebagai syariat – hijab sebagai 

mode. Penggambaran dalam moodboard juga menunjukan target market yaitu 

wanita muda, remaja berhijab, tingal di perkotaan, merupakan Islam modern dan 

dinamis. Warna yang terlihat dominan adalah abu-abu, dan warna monochrome di 

kombinasikan dengan warna kuning mustard. Pemilihan warna tersebut 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, ‘Asymmetricity’ 

adalah sebuah hipokrit visual, sebuah sindiran dalam artian positif, bahwa 

siapapun bebas berekspresi tanpa meninggalkan prinsip diri. ‘Asymmetricity’ 

adalah sebuah support untuk busana hijab remaja urban yang ekspresif dan 

dinamis. 

Dalam moodboard tersebut, brand HIJA mengambil siluet dari asimetris 

pada beberapa objek gambar, mengambil gabungan antara garis dan bulat untuk 

material, serta tone warna untuk warna koleksi. Bentuk, gambar yang digunakan, 

serta sinergi dari moodboard ‘Asymmetricity’ juga menjadi landasan desain pada 

kelima koleksi HIJA. Jika diperhatikan, ada tulisan berbahasa Arab dalam 

moodboard tersebut yang berarti ‘Everyone Deserve Happiness’.  

 

3.1.3 Rough Sketches 

Rough sketch adalah sketsa awal desain yang di rancang. Membuat rough 

sketch adalah tahapan selanjutnya setelah membuat moodboard. Peran moodboard 

dalam membuat desain dituangkan langsung melalui sketsa awal ini. Seperti 

namanya, rough sketch hanya sketsa awal yang masih ‘kotor’ dan belum 

sempurna. Berikut adal rough sketch awal brand HIJA:  
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Gambar 3.3: Rough Sketches Awal Koleksi HIJA 

 

Lima gambar figure diatas adalah sketsa kasar awal dari koleksi brand 

HIJA. Desain tersebut masih berupa rancangan awal dan belum mendapat 

feedback serta saran, masukan, kritik, dan komentar dari narasumber. Perancangan 

desain tersebut selanjutnya melalui proses ekplorasi lebih mendalam sebelum 

menjadi desain akhir koleksi brand HIJA. Desain didasari oleh moodboard dan 

konsep asimetris untuk hijabwear remaja modern. 

 

3.1.4 Eksplorasi Desain 

Beberapa pengembangan dalam desain melalui tahap eksplorasi yang 

dilakukan Peneliti sesuai dengan penggalian data yang dilakukan. Selain itu, 

ekplorasi desain juga di lakukan sesuai dengan kritik, saran, masukan dari 
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Penguji, Expert panel, Extreme User dan Potential Customer. Berikut adalah 

beberapa proses ekplorasi desain sebelum menjadi desain final pada koleksi HIJA: 

 

3.1.4.1 Eksplorasi pada desain koleksi 

             LOOK 1               LOOK 2           LOOK 3             LOOK 4                LOOK 5 

 
 

Gambar 3.4: Rough Sketches Yang Telah Diwarna 

 

Rough sketches atau sketsa kasar yang sudah dibuat selanjutnya diwarna 

sesuai dengan color scheme monokrom dan mustard yellow. Sketsa diatas juga 

diberi ilustrasi sesuai dengan kain yang nantinya akan dipakai. Eksplorasi pada 

desain selanjutnya dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada beberapa 

narasumber terkait. Narasumber dalam eksplorasi desain ini meliputi Expert 

Panel, Extreme User, Potential Consumer, serta Penguji Akademis. First 

impression, pemilihan pada warna, pemilihan material dan totalitas desain 

menjadi fokus pertanyaan untuk narasumber. Eksplorasi pada desain meliputi 

keseluruhan pakaian, dari atasan, luaran, bawahan, hingga hijab kepala yang 

dikenakan. 
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 Dari 5 desain yang ada, berikut beberapa hal yang disarankan oleh 

narasumber per-looknya: 

Look Sketsa  Saran dan Masukan 

1 

 

h) Untuk celana look 1 sebaiknya dibuat dengan pola 

harem pants, crotch dan lingkar paha di lebarkan 

i) Embellishment mesh pada celana dijahit hidup, 

dan dibuat kantong 

j) Panjang lengan atasan disesuaikan panjang lengan 

remaja 

k) Panjang celana juga sebaiknya tidak terlalu tinggi 

 

2 

 

a) Atasan look 2 sebaiknya tidak berupa turtle neck, 

namun atasan yang lebih nyaman dipakai dan 

tidak ketat 

b) Luaran berbentuk rompi (vest) tanpa lengan 

c) Celana look 2 dibuat variasi culottes untuk 

luarannya dan menggunakan kain mesh 

 

3 

 

a) Embellishment pada celana look 3 sebaiknya 

dibuat adjustable atau bisa dilepas, gunanya agar 

bisa dipakai sesuai keinginan 

b) Atasan sebaiknya menggunakan material yang 

nyaman dan ringan karena terlihat bertumpuk 
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4 

 

a) Desain atasan dan luaran seluruhnya harus diganti 

karena kurang diminati Potential Customer. 

Potential Customer lebih meminati atasan berupa 

blouse, kaos, atau kemeja (1 piece) 

b) Potential Customer menyukai desain yang 

nyentrik  dan antimainstream. 

c) Untuk celana lebih baik ada warna kuningnya 

 

5 

 

a) Atasan pada look 5 lebih baik dibuat dengan 

material yang tidak terlalu tebal 

b) Luaran look 5 sebisa mungkin tidak terlihat 

seperti blazer 

 

 

Tabel 3.2: Tabel kritik dan Saran Eksplorasi Desain Pertama 

 

Selain itu eksplorasi diluar kelima desain 

a) Hijab kepala 

Hijab model segi empat memang paling banyak diminati, tetapi lebih baik 

jika membuat varian hijab kepala seperti pashmina. 

b) Warna dan detail 

Warna yang digunakan berbasis warga gelap, untuk musim berikutnya 

mencoba memakai warna cerah sebagai warna dasar bisa menjadi 

pertimbangan. Sedangkan detail pada keseluruhan pakaian hijab harus di 

jahit rapi. Penggunaan mesh pada pakaian banyak diminati dan hal ini bisa 

menjadi signature style pada brand HIJA.   
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Setelah melalui tahap eksplorasi awal, Peneliti memutuskan untuk membuat 

ulang rough sketches namun dengan desain yang sudah diperbarui. Proses ini 

dinamakan dengan Redesign. Berikut sketsa kasar kedua setelah eksplorasi: 

  

Gambar 3.5: Rough Sketches Setelah Eksplorasi Desain Pertama 

 

5 figur tanpa warna diatas adalah sketsa kasar setelah eksplorasi desain 

tahap pertama. Ada beberapa perubahan desain dan detail yang digunakan. 

Berikut 5 figur sketsa kedua yang sudah diwarna: 

  

Gambar 3.6: Rough Sketches Setelah Eksplorasi Desain Pertama yang Sudah Diwarna 
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Eksplorasi dalam desain selanjutnya memunculkan desain terbaru setelah 

mendapat feedback dari narasumber, namun desain sketsa kedua masih tetap 

bersifat sementara. Eksplorasi dalam desain akan terus dikembangkan hingga 

terasa cukup maksimal untuk di jadikan sketsa final atau Final Design. Dengan 

begitu desain pada koleksi brand HIJA dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

Eksplorasi tidak hanya dalam desain, namun juga material dan tekstur yang akan 

di gunakan. 

 

3.1.4.2 Eksplorasi pada material yang digunakan 

Eksplorasi pada material dilakukan Peneliti dengan guna memaksimalkan 

produk yang sudah desain. Pemilihan material adalah hal yang sangat patut 

diperhatikan. Material yang dipilih bisa menjadi kunci dari eksekusi produk. Kain 

yang dipilih akan mempengaruhi berbagai aspek desain seperti style pada produk, 

kenyamanan, hingga target pasar produk itu. Koleksi brand HIJA mengutamakan 

kenyamanan pada pemakainya namun juga tetap memberikan sesuatu yang unik. 

Pada awal sketsa kasar beberapa desain dirasa harus memakai kain yang bermotif 

garis. Kain bermotif garis tersebut yang nantinya akan menjadi bahan utama 

produk sebisa mungkin harus berbahan ringan namun tidak menerawang sehingga 

nyaman ketika dipakai. Selain itu penggunaan kain lain yang dipadukan dengan 

bahan utama harus bisa mengimbangi dengan baik dari sisi tekstur, warna, dan 

berat kain. Dalam desain, ada penggunaan kain jersey dan ribbed sebagai kain 

yang mudah melar dirasa tepat untuk dipakai sebagai manset pada beberapa look. 

Untuk memberi kesan unik dan mebuat signature style, kain-kain tersebut 

dipadukan dengan kain mesh sebagai kain yang memberi keunikan pada produk. 
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Untuk itu Peneliti melakukan eksplorasi langsung ke berbagai toko kain yang ada 

di kota Surabaya. 

 
 

Gambar 3.6: Ilustrasi toko kain sebagai objek eksplorasi material 

 

Setelah dilakukan banyak eksplorasi dan pergi ke banyak toko kain, Peneliti 

akhirnya menemukan kain yang dirasa tepat untuk dijadikan bahan-bahan pada 

koleksi brand HIJA. Yaitu kain jersey yang bertekstur garis. Kain bertekstur garis 

ternyata juga dapat memberi efek yang sama seperti kain dengan motif garis. 

Bahkan, tekstur garis dapat menambah kesan lebih unik dan terlihat tidak 

murahan, berbeda dengan kain motif garis yang terbilang sudah cukup banyak di 

pasaram. Kain jersey mempunyai sifat lentur, ringan, dingin dan tidak mudah 

kusut. Kain jersey bertekstur garis dipilih sebagai bahan utama dalam beberapa 

pakaian dalam brand HIJA. Untuk bahan utama lain Peneliti memilih katun, 

polyester, bahan stretch untuk bahan pakaian, dan wooly crepe, untuk hijabnya. 

Selanjutnya penggunaan kain ribbed dan kain mesh juga dipilih sebagai kain yang 

digunakan dalam koleksi HIJA sebagai nilah tambah dan keunikan pada desain. 

HIJA fokus untuk memakai kain polos yang bertekstur dan menghindari kain 
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bermotif ataupun printing. Dengan begitu, material yang digunakan dapat 

memberikan kesan simpel, bisa di pakai dalam batas waktu yang cukup lama dan 

makna desain tetap tersampaikan. 

 

 

Gambar 3.7: Contoh perbedaan kain tekstur garis dengan motif garis 

 

Mengusung konsep asimetris adalah tidak sepenuhnya mudah, ada banyak 

hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah desain yang mengusung tema 

asimetris, salah satunya padu padan material. Kain jersey, katun, polyester, 

ribbed, dan mesh adalah jenis kain yang berbeda beda. Dalam 5 desain tersebut, 

tidak semua pakaian menggunakan kain jersey sebagai bahan utamanya. Kain 

yang umum seperti katun, polyester, dan beberapa kain lain juga menjadi material 

yang dipakai dalam beberapa look. Hal ini membuat Peneliti harus ekstra hati-hati 

dan jeli dalam memilih material yang digunakan. Karena jika salah memilih 

material saat di padupadan, sebuah pakaian bisa menjadi tidak nyaman dipakai, 

berat sebelah, atau bahkan terlihat tidak bagus. Peneliti mengeksplorasi lebih 

dalam tentang berat pada material yang akan digunakan dengan mencoba 

menimbang berat masing masing kain, tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya 

kain yang lebih berat sehingga susah untuk dipadu padankan. 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmkuS87IXaAhXFxrwKHVlvB5oQjRx6BAgAEAU&url=http://finefabrics.com/product/N/35031210161000.html&psig=AOvVaw1bxiWmuTzu90vivCZ6niD6&ust=1522011291043641
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6t6Tt7IXaAhVHgbwKHVTCANMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.posylane.com/blog/black-and-white-stripes-applique-fabric/&psig=AOvVaw38Dci7rtLO0IYkJviz07Q_&ust=1522011489141075
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Gambar 3.8: Ilustrasi menimbang kain sebagai pendalaman eksplorasi 

 

 

Hasilnya, kain jersey, ribbed, mesh, katun poly, dan material lain yang 

menjadi bahan pakaian pada desain koleksi brand HIJA memiliki berat yang 

kurang lebih sama. Untuk kain yang berat sebagai bahan utama seperti jersey, 

ribbed, dan poly mempunyai berat 0,2 gram per 50cm
2
. Pada kain yang lebih 

ringan seperti mesh, beratnya antara 0,1 – 0,15 gram per 50cm
2
. Jika kain 

dipotong menurut pola, anatara satu kain dan kain lain dapat menciptakan 

harmoni dan menyeimbangkan satu sama lain. Material yang dipilih tersebut juga 

mempunyai kelebihan masing-masing seperti ringan dan tidak gatal. Dipastikan 

semua material yang dipakai dapat sesuai dengan kaidah busana Muslim. Dengan 

demikian pemilihan material untuk koleksi HIJA dirasa sudah tepat. 

 

3.2 Uji Coba Desain Tahap Kedua 

Uji Coba Desain Tahap Kedua adalah termasuk teknik penggalian data 

Primer yang mengutamakan membahas tentang produk. Uji Coba Desain Tahap 

Kedua dilakukan setelah salah satu prototype desain sudah jadi 
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3.2.1 Teknik dan Instrumen 

 

 

Tabel 3.3: Teknik dan Instrumen 

 

Diatas adalah tabel yang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dilontarkan kepada narasumber. Fokus pertanyaan berfungsi sebagai batasan saat 

wawancara berlangsung, agar pertanyaan tidak terlalu luas dan terarah.  

 

3.2.2 Subjek dan Hasil Wawancara Kepada Expert Panel 

Uji Coba Desain Tahap Kedua yang diujikan kepada Extreme User termasuk 

teknik penggalian data Primer yang mengutamakan membahas tentang produk. 

Uji Coba Desain kepada Extreme User ini bertujuan untuk mengoreksi desain 

koleksi HIJA dan menanyakan pendapat mereka sesuai instrument fokus 

pertanyaan. 

No

. 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Instrumen / Fokus Pertanyaan 

1. 

 

 

 

 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert user a. Apakah desain sudah sesuai 

dengan target market? 

b. Apakah material sudah tepat? 

c. Bagaimana overall  desain? 

d. Apakah strategi harga sudah 

sesuai dengan target market? 

e. Apa saran dari  Expert Panel? 

Extreme user a. Apa yang paling disukai? 

b. Apa yang tidak disukai? 

c. Apakah harga dapat diterima? 

d. Apa saran dari Extreme User? 
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3.2.2.1 Subjek Wawancara Kepada Expert Panel 

Narasumber atau Subjek Uji Coba Desain Tahap Kedua adalah para 

Expert Panel yang ada dalam bab sebelumnya. Dari keenam Expert Panel, 5 

diantaranya menjadi Subjek Uji Coba Desain Tahap Kedua. Mereka adalah: 

a. Putri – Head MFA Dauky Surabaya 

b. Childa – Store Coordinator Galeri eL-Zatta 

c. Wildan Naruvida – CEO Gamello Muslimwear 

d. Luluk Marla – Muslim Attire Designer 

e. Anissariul Salma – Assistant Designer of Hannie Hananto 

 

3.2.2.2 Hasil Wawancara Expert Panel 

Berikut hasil wawancara Expert Panel dalam Uji Coba Produk 

berdasarkan instrument fokus pertanyaan Peneliti dalam Uji Coba Desain 

Tahap Kedua: 

 
 

Gambar 3.9: Salah Satu Expert Panel Memegang Prototype HIJA Saat Uji Coba Produk 
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a. Apakah desain sudah sesuai dengan target market? 

Kelima Expert Panel menilai desain sangat memungkinkan sesuai 

dengan target market. Bagi Expert Panel desainnya cukup bagus dan 

simple. Dari segi warna sudah cukup oke, karena berbasis monokrom. 

Penambahan warna kuning juga dianggap serasi mengingat warna kuning 

termasuk dalam tren warna Fall/Winter 2018-2019. Desain yang cukup 

unik dan tidak seperti dipasaran seperti pada prototype dirasa bisa banyak 

menarik peminat. Konsep dan segmentasi dirasa sudah sesuai. 

b. Apakah material sudah tepat? 

Expert Panel mengungkapkan material yang dipakai sangat unik 

dan memberi kesegaran baru dalam pakaian hijab. bahan kaos yang 

dipakai dalam look 1 juga dirasa sesuai untuk target konsumer. Selain itu 

material yang digunakan untuk hijabnya juga sangat unik dan berbeda 

dengan lainnya, hal itu memberi nilai plus pada brand HIJA sebagai brand 

baru yang bisa menjual keunikan. 

c. Bagaimana overall desain? 

Expert Panel menyetujui adanya beberapa perubahan dalam desain 

sesuai dengan eksplorasi desain. Total desain menuurut Expert Panel 

cukup baik dan sesuai dengan tren. Kelima desain terlihat simpel karena 

tidak banyak ornamen dan layer-layer ataupun teknik jahitan berlebihan 

yang dipakai. Expert Panel senang dengan hasil prototype yang terlihat 

tidak seperti gambar. Dalam gambar masih ada kesan kaku dan Expert 

Panel tidak menyangka bahan yang dipakai bukan motif garis,tetapi 

tekstur garis. Hal ini memberi nilai plus pada produk. Pemilihan bahan 
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yang digunakan dirasa tepat untuk desain yang dibuat. Teknik jahitan dan 

finishing juga dipuji karena rapi dan layak untuk dipasarkan. 

d. Apakah strategi harga sudah sesuai dengan target market? 

Mengenai harga, HIJA harus pintar-pintar melihat segmentasi 

pasar. Brand baru memang rentan dalam harga, penjualan harus mampu 

menutupi cost dan harus pintar dalam menaikan margin. Disisi lain 

mengejar ‘harga terjangkau’ untuk harga jual dapat memberikan 

keuntungan seperti bisa menjangkau pasar leih banyak. Expert Panel 

mengungkapkan menjual produk seperti ‘piramida’, semakin di bawah 

semakin lebar, dalam artian semakin murah potensi banyak dibeli juga 

makin besar. Intinya, harga yang ditawarkan harus bisa sesuai kondisi 

pasar dan segmentasi.  

 

 

3.2.3 Subjek dan Hasil Wawancara Kepada Extreme User 

Uji Coba Desain Tahap Kedua yang diujikan kepada Extreme User 

termasuk teknik penggalian data Primer yang mengutamakan membahas 

tentang produk. Uji Coba Desain kepada Extreme User ini bertujuan untuk 

mengoreksi desain koleksi HIJA dan menanyakan pendapat mereka sesuai 

fokus pertanyaan. 

 

3.2.3.1 Subjek Wawancara Kepada Extreme User 

Narasumber atau Subjek Uji Coba Desain Tahap Kedua adalah para 

Extreme User yang ada dalam bab sebelumnya. Dari keenam Extreme User, 5 

diantaranya menjadi Subjek Uji Coba Desain Tahap Kedua. Mereka adalah: 
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a. Nayla Tsabitha – 17 tahun 

b. Ranah Nabilah – 18 tahun 

c. Tria Amalia – 16 tahun 

d. Sekar Fathiya – 21 tahun 

e. Angellie N. Rahman – 15 tahun 

f. Dinar Zuhriya – 16 tahun 

 

3.2.3.2 Hasil Wawancara Kepada Extreme User 

 

Gambar 3.10: Beberapa Extreme User dan Potential Customer Memakai Look 1 HIJA 

 

a. Apa yang paling disukai? 

Extreme User menyukai prototype look 1 terutama pada mesh di hijab dan 

penggunaan material. Material yang dipakai disebut sangat nyaman dan 

membuat mereka bebas bergerak. Mereka juga menyukai konsep asimetris 

pada desain tersebut dan mengaku tidak pernah melihat desain seperti itu di 

brand pakaian hijab remaja yang dijual di pasaran. Dari keenam narasumber, 

item yang paling disukai semuanya adalah celana look 1. Lalu hijab kepala, 

dan yang terakhir atasannya. Alasannya, celananya sangat unik dan sangat 

nyaman dipakai. Lalu hijabnya pun unik dan jarang ditemui, bisa menjadi 

variasi hijab untuk dikenakan dalam keseharian. Sedangkan untuk atasan 
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mereka merasa biasa saja, nyaman, tetapi tidak seberapa unik. Overall look 1 

Extreme User puas dan menyukai desain hasil jadi pada prototype 1. 

b. Apa yang tidak disukai? 

Satu dari enam Extreme User mengaku tidak seberapa menyukai warna 

kuning dalam pakaian keseharian karena merasa warna kuning kurang cocok 

dengan warna kulitnya. Extreme User lain mengaku tidak masalah dengan 

warna kuning, bahkan beberapa menyebutkan warna kuning membuat desain 

menjadi segar dan terlihat playful. 

c. Apakah harga dapat diterima?  

Harga menurut Extreme User terbilang relatif. Beberapa Extreme User 

yang memahami tentang kain mengaku tidak keberatan untuk membeli produk 

tersebut dengan harga lebih mahal dari pasaran karena puas dengan material 

yang digunakan, terutama untuk hijabnya. Pada umumnya harga hijab polos di 

pasaran Rp.50.000 – Rp.150.000, dan Rp.80.000 – Rp.175.000 untuk motif 

dengan bahan yang bagus. Sedangkan pada brand HIJA untuk hijab saja 

perkiraan harga Rp.150.000 – Rp.199.000. beberapa Extreme User 

mengatakan harga tersebut masih diatas kantong pelajar. 

d. Apa saran dari Extreme User? 

Extreme User menyarankan beberapa desain lain yang mereka kurang 

senangi untuk diganti sesuai dengan yang mereka inginkan. Untuk prototype 

yang dipakai beberapa Extreme User merasa celananya terlalu panjang, karena 

prototype menggunakan ukuran model. Lalu Extreme User menyarankan 

untuk membuat varian dalam hijab seperti pashmina. 
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Overall, Extreme User menyukai dan menerima desain koleksi HIJA. First 

impression yang menganggap unik dan antimainstream membuat mereka 

tertarik. Selain itu pemilihan bahan yang tepat ternyata membantu mereka 

dalam berhijab. Mereka berharap bisa segera memakai produk HIJA.  

 

3.2.4 Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Uji coba produk kepada beberapa narasumber diatas banyak membuahkan 

hasil yang bermanfaat bagi perancangan ini. Produk dan desain banyak menuai 

pujian begitupun kritik dan masukan yang membangun. Secara garis besar, 

solusi yang ditawarkan Peneliti untuk permasalahan yang melatar belakangi 

penelitian ini tepat dan sejalan. Dari data yang telah didapatkan, Peneliti 

merasakan adanya animo yang besar pada masyarakat terhadap koleksi pakaian 

HIJA yang terlihat dari Extreme user dan Expert panel. Hal ini semakin 

memantapkan langkah brand HIJA dalam membuat koleksi hijab remaja 

dengan konsep asimetris, sebagaimana yang sudah direncanakan. Expert Panel 

dan Extreme User memberi banyak feedback yang objektif sehingga menjawab 

pertanyaan Peneliti tentang produk, pasar, segmentasi, serta membantu 

membuktikan bahwa produk dari brand HIJA layak untuk dipasarkan.  

Dalam kesimpulan produk, narasumber menyukai kelima desain yang 

dibuat, semuanya unik dan fashionable. Namun masukan dari narasumber 

tentang desainnya, mereka kurang menyukai luaran look 4 dan menyarankan 

untuk mengubah menjadi 1 piece saja. Dari prototype 1, narasumber mengaku 

senang dengan material yang digunakan. Menurut mereka material yang 

digunakan sangat tepat karena terasa dingin, ringan, dan sangat nyaman. 
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Penggunaan kain ribbed juga disenangi karena membuat desain terlihat sporty. 

Selanjutnya, projek ini dilanjutkan dengan menjadikan seluruh koleksi HIJA 

menjadi prototype jadi dengan menggunakan material yang sudah direncanakan 

Sejalan dengan hasil penelitian dan asumsi Peneliti, koleksi pada brand 

HIJA diharapkan benar-benar dapat menguasai pasar hijab remaja dan menjadi 

trendsetter dalam pasar hijab remaja. Inovasi yang ditonjolkan dalam koleksi 

brand HIJA bukan hanya dalam desain namun juga material yang digunakan 

dan style dalam berhijab. 

Hingga uji coba tahap dua ini, HIJA tetap konsisten menjadi brand yang 

fokus kepada hijabwear remaja dengan mengusung konsep asimetris dan fokus 

berinovasi pada desain. HIJA juga mengutamakan kenyamanan dengan 

memilih material yang tepat dan sesuai dengan kaidah Islam. Desain HIJA 

2018 ini berkiblat pada tren fashion Fall/Winter 2018–2019.  

3.3 Pengembangan Desain Tahap Kedua 

Dalam sub-bab ini, Peneliti memberikan gambaran dan detail spesifikasi 

pada desain yang telah dibuat secara lebih mendetail untuk setiap item-nya. 

Pengembangan desain tahap dua membantu brand HIJA untuk mempermudah 

proses produksi. 

Setelah melalui banyak proses dalam membuat desain, mulai dari 

eksplorasi desain hingga uji coba produk, Peneliti akhirnya memantapkan ke-

lima desain sebagai koleksi awal brand HIJA dalam bentuk sketsa utuh yang 

sudah di warna. Sketsa tersebut nantinya akan dijadikan semua dalam bentuk 

prototype asli sesuai dengan jumlah dan detailnya. 
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3.3.1 Final Sketches 

 

 

Gambar 3.11: Final Sketch HIJA 

 

Gambar diatas adalah sketsa final dari koleksi HIJA. Desain tersebut 

sudah melalui tahap eksplorasi desain dan uji coba desain. Desain akhir ini dirasa 

sesuai dengan keinginan narasumber. Kellima desain ini berpacu pada moodboard 

awal sebagai sumber inspirasi dan batasan mendesain, yaitu kelimanya didesain 

dalam konsep asimetris dan diperuntukan untuk remaja berhijab. Warna dan 

desain untuk koleksi HIJA mengacu pada tren fesyen Fall/Winter 2018 – 2019.  

Masing-masing dari kelima look diatas memiliki nama tersendiri untuk 

mempermudah mengidentifikasi barang yang dimaksud. Look 1 bernama Adaegia, 

look 2 bernama Boschae, look 3 bernama Caedrice, look 4 bernama Daecia, dan 

look 5 bernama Eliccae.  
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3.3.2 Technical Sheet 

Berikut adalah technical sheet dari 5 look dalam koleksi HIJA beserta 

deskripsi singkat: 

 

3.3.2.1 look 1 - Adaegia 

 

Tabel 3.4: Specification Sheet Adaegia 

Adaegia look memiliki 2 item pakain, yaitu atasan dan bawahan. 

Adaegia Tops memiliki desain asimetris dan bermain tekstur garis. 

Sedangkan Adaegia Bottoms memiliki attachments dan kombinasi kain. 
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3.3.2.2 Look 2 - Boschae 

 Tabel 3.5: Specification Sheet Boschae 
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Boschae memiliki 3 item pada  look nya. Boschae Outer berupa 

rompi asimetris tanpa lengan. Boschae Bottoms adalah item ter-unik HIJA, 

karena celana ini berbentuk kulot sheer dari luar namun legging di dalam. 

 

3.3.2.3 Look 3 - Caedrice 

 Tabel 3.6: Specification Sheet Caedrice 

 

Caedrice memiliki 2 casual item berupa atasan dan bawahan. 

Caedrice Tops berupa kaos panjang dengan kombinasi warna dan material. 

Caedrice Bottoms memiliki ikat pinggang mesh yang bisa dilepas-pasang. 
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3.3.2.4 Look 5 - Eliccae 

 

Tabel 3.7: Specification Sheet Eliccae 
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 Eliccae memiliki 3 item pada look nya. Eliccae Outer memiliki 

desain yang unik dan juga asimetris. Eliccae Bottoms adalah celana yang 

harus sangat diperhatikan pembuatannya dalam pola awal karena 

menggunakan teknik cut and delited untuk membuatnya. 

 

3.3.2.5 Look 4 - Daecia 

 Tabel 3.8: Specification Sheet Daecia 

Daecia Tops memiliki desain yang unik dan tidak biasa untuk sebuah kemeja. 

Kemeja asimetris dengan banyak kombinasi pada kain dan warna menjadikan 

Daecia Tops Unik. Daecia Bottoms juga memakai kombinasi material. 
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3.3.3 Costing Sheet 

3.3.3.1 Costing Sheet Adaegia 

 
Tabel 3.9: Costing Sheet Adaegia Tops 

 

 

 
Tabel 3.10: Costing Sheet Adaegia Bottoms 

 

 

 

COSTING SHEET  Adaegia Tops 

Style No 

HIJA-AT-001 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Jersey Garis 

2. Poly Crepe 

3. Ribbed  

Abu-Abu 1 m 19.500 19.500 

Hitam 1,25 m 50.000 62.500 

Hitam 0,20 m 78.000 10.000 

  Fabric Total 92.000 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Resleting Jepang/50 50cm 1 7.500 7.500 

 Label HIJA 1 pcs 1 300 500 

     Trims Total 8.000 

SKETCH Fabric + Trims 100.000 

 

CMT 55.000 

Grand Total 155.000 

Mark Up 100% 

Selling Price 300.000 

Gross Profit 150.000 

Retail Selling Price 299.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 

 

COSTING SHEET  Adaegia Bottoms 

Style No 

HIJA-AB-001 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Jersey Garis 

2. Mesh 

3. Ribbed  

Abu-Abu 2,5 m 19.500 48.750 

Hitam + kuning 0,75 m 10.000 7.500 

Hitam 0,20 m 78.000 10.000 

  Fabric Total 66.250 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Karet 4cm 1 m 1 4.000 4.000 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

     Trims Total 4.500 

SKETCH Fabric + Trims 70.750 

 

CMT 55.000 

Grand Total 125.750 

Mark Up 150% 

Selling Price 314.375 

Gross Profit 188.625 

Retail Selling Price 314.900 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 150% 
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3.3.3.2 Costing sheet Boschae 

 
Tabel 3.11: Costing Sheet Boschae Outer 

 

 

 
Tabel 3.12: Costing Sheet Boschae Tops 

 

 

 

COSTING SHEET  Boschae Outer 

Style No 

HIJA-BO-002 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Poly Crepe 

2. Mesh  

Hitam 1,5 m 35.000 52.500 

Kuning 1 m 15.000 15.000 

    

  Fabric Total 67.500 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Tricot  Hitam  1.5 m 1 14.000 14.000 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

     Trims Total 14.500 

SKETCH Fabric + Trims 82.000 

 

CMT 50.000 

Grand Total 132.000 

Mark Up 120% 

Selling Price 290.400 

Gross Profit 158.400 

Retail Selling Price 289.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 120% 

 

COSTING SHEET  Boschae Tops 

Style No 

HIJA-BT-002 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Poly Crepe 

2. Mesh  

Hitam 1,5 m 35.000 52.500 

Hitam 0.5 m 10.000 10.000 

    

  Fabric Total 62.500 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

 Resleting Japan 50 cm 1 7.500 7.500 

     Trims Total 8.000 

SKETCH Fabric + Trims 71.500 

 

CMT 50.000 

Grand Total 121.500 

Mark Up 75% 

Selling Price 212.625 

Gross Profit 91.125 

Retail Selling Price 214.900 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 75% 
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Tabel 3.13: Costing Sheet Boschae Bottoms 

 

 

 

3.3.3.3 Costing Sheet Caedrice 

 
 

Tabel 3.14: Costing Sheet Caedrice Tops 

 

 

COSTING SHEET  Boschae Bottoms 

Style No 

HIJA-BB-002 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Cotton Ribbed 

2. Mesh  

3. Ribbed 

Abu-abu 1,75 m 42.000 74.375 

Hitam 2 m 10.000 20.000 

Hitam 0.2 m 78.000 10.000 

  Fabric Total 104.375 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

 Karet  4 cm 1 m  1 4.000 4.000 

     Trims Total 4.500 

SKETCH Fabric + Trims 108.375 

 

CMT 55.000 

Grand Total 163.375 

Mark Up 100% 

Selling Price 326.750 

Gross Profit 163.375 

Retail Selling Price 329.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 

 

COSTING SHEET  Caedrice Tops 

Style No 

HIJA-CT-003 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Cotton combed 24s 

2. Mesh  

 

Hitam + Kuning 2 m 54.000 108.000 

Hitam 0.75 m 10.000 7.500 

    

  Fabric Total 115.500 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

 Resleting Japan 50 cm  1 7.500 7.500 

     Trims Total 8.000 

SKETCH Fabric + Trims 123.500 

 

CMT 55.000 

Grand Total 178.500 

Mark Up 100% 

Selling Price 357.000 

Gross Profit 178.500 

Retail Selling Price 379.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 
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Tabel 3.15: Costing Sheet Caedrice Bottoms 

 

 

 

3.3.3.4 Costing Sheet Daecia 

 
 

Tabel 3.16: Costing Sheet Daecia Tops 

 

COSTING SHEET  Caedrice Bottoms 

Style No 

HIJA-CB-003 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Cotton combed 

2. Ribbed 

3. Mesh  

 

Hitam  2 m 54.000 108.000 

Kuning 0.25 m 78.000 10.000 

Kuning 0.5 m 10.000 5.000 

  Fabric Total 123.000 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

       

     Trims Total 5.000 

SKETCH Fabric + Trims 123.500 

 

CMT 50.000 

Grand Total 173.000 

Mark Up 100% 

Selling Price 346.000 

Gross Profit 173.000 

Retail Selling Price 349.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 

 

COSTING SHEET  Daecia Tops 

Style No 

HIJA-DT-003 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Linen 

2. Wooly Crepe 

3. Jersey garis 

 

Hitam  2 m 45.000 90.000 

Kuning 0.5 m 35.000 17.500 

Abu-abu 0.5 m 20.000 10.000 

  Fabric Total 117.500 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

 Kancing Sdt Sdt 5 200 1000 

     Trims Total 1.500 

SKETCH Fabric + Trims 119.000 

 

CMT 50.000 

Grand Total 169.000 

Mark Up 100% 

Selling Price 338.000 

Gross Profit 169.000 

Retail Selling Price 369.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 
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Tabel 3.17: Costing Sheet Daecia Bottoms 

 

 

 

 

3.3.3.5 Costing Sheet Eliccae 

 
Tabel 3.18: Costing Sheet Eliccae Outer 

 

 

COSTING SHEET  Daecia Bottoms 

Style No 

HIJA-DB-004 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Cotton Combed 

2. Jersey garis 

 

Hitam  2 m 54.000 108.000 

Abu-abu 1 m 20.000 20.000 

    

  Fabric Total 128.000 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

       

     Trims Total 500 

SKETCH Fabric + Trims 128.500 

 

CMT 50.000 

Grand Total 178.500 

Mark Up 100% 

Selling Price 357.000 

Gross Profit 178.500 

Retail Selling Price 357.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 

 

COSTING SHEET  Eliccae Outer 

Style No 

HIJA-EO-005 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Ribbed 

2. Jersey garis 

3. Linen 

 

Kuning 0.5 m 54.000 27.000 

Abu-abu 1,5 m 20.000 30.000 

Abu-abu 1,5 m 45.000 67.500 

  Fabric Total 124.500 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

       

     Trims Total 500 

SKETCH Fabric + Trims 125.000 

 

CMT 75.000 

Grand Total 200.000 

Mark Up 100% 

Selling Price 400.000 

Gross Profit 200.000 

Retail Selling Price 399.900 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 
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Tabel 3.19: Costing Sheet Eliccae Tops 

 

 

 

 

 
Tabel 3.18: Costing Sheet Eliccae Bottoms 

 

 

 

COSTING SHEET  Eliccae Tops 

Style No 

HIJA-ET-005 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Jersey garis 

2. Linen 

 

Abu-abu 0,5 m 20.000 10.000 

Hitam 1,5 m 45.000 67.500 

    

  Fabric Total 77.500 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

       

     Trims Total 500 

SKETCH Fabric + Trims 78.000 

 

CMT 50.000 

Grand Total 128.000 

Mark Up 100% 

Selling Price 256.000 

Gross Profit 128.000 

Retail Selling Price 259.000 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 

 

COSTING SHEET  Eliccae Bottoms 

Style No 

HIJA-EB-005 

Designer 

INEZIATE 

Key Dates 

4 June 2018 

CMT/Factory 

LOCAL 

FABRICS 

Fabric Description Colour Width Cost Value 

1. Jersey garis 

2. Ribbed  

 

Abu-abu 2,5 m 20.000 50.000 

Hitam 0,2 m 78.000 10.000 

    

  Fabric Total 60.000 

TRIMS  

Supplier Description Size/Type M/Yd Qty. Price Value 

 Label HIJA 1 pcs 1 500 500 

 Karet 4cm 1 1 4000 4000 

     Trims Total 500 

SKETCH Fabric + Trims 64.500 

 

CMT 100.000 

Grand Total 164.500 

Mark Up 120% 

Selling Price 361.900 

Gross Profit 197.400 

Retail Selling Price 361.900 

Sold To Buyer - 

Actual Profit % 100% 


