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BAB I.PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Tuban merupakan salah  satu kota di provinsi Jawa Timur yang dahulu 

sebagai pusat pelabuhan di Jawa Timur. Oleh karena itu, budaya di Tuban 

dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Cina dan pada perkembangannya sangat 

dipengaruhi oleh nilai - nilai agama Islam. Tuban memiliki produk budaya lokal 

berupa kain tenun dan batik. Menurut Achjadi, Judi Knight dan E.A Natanegara, 

kain Tuban merupakan salah satu warisan budaya yang amat langka di dunia 

karena masih menggunakan benang katun yang dipintal sendiri dari tanaman 

kapas dan ditenun dengan alat tenun gedog yang amat sederhana (2012 : 12).Kain 

tenun gedog polos atau bergaris dianggap sebagai kain kosong di mana untuk 

mengisi kekosongan tersebut, para pengrajin lokal mengisinya dengan cara 

dibatik.  

Mengingat bahwa batik merupakan produk kreatif warisan budaya bangsa 

Indonesia yang diakui oleh dunia, maka pemerintah berusaha untuk 

menggalakkan industri batik gedog Tuban. Menurut Isyanti (dalam jurnal 

Ramadhana, E. 2015) Batik Tuban mulai terkenal pada tahun 2010 akan tetapi 

omset penjualan selama 5 tahun terakhir dari 2010 - 2014 mengalami penurunan. 

Oleh karena itu, pemerintah mulai mengadakan peremajaan pengembangan 

industri batik Tuban yang rata - rata pembatiknya merupakan generasi tua yang 

sudah tua. "Batik petani daerah Tuban merupakan karya wastra yang seluruh 

pengerjaannya dilakukan kaum tani pada waktu senggang ketika tidak sedang 

bekerja di sawah, mulai dari menanam kapas, memintal, menenun, sampai 



2 

 

 

melaksanakan pembatikan dan pencelupan. Mereka memintal dengan alat pintal 

tangan dan menenun dengan alat tenun gedog atau gendhong. Bahkan mereka 

benar - benar berswasembada : bahan pewarna nila dan mengkudu pun ditanam di 

daerah ini. Daerah utama penghasil Tuban terdapat di Kecamatan Kerek meliputi 

desa Margorejo, Kedungrejo, dan Gaji serta Desa Bongkol di Kecamatan Merak 

Urak. Para pengrajin yang setia berkarya secara tradisional ini memperoleh 

keterampilan secara turun menurun." (Doellah, H. Santosa. 2002 : 128) 

Melihat peluang brand Tedotik mengeksplorasikan kombinasi kain tenun 

gedog Tuban sebagai bahan utama yang bernilai jual dengan kain tenun gedog 

Tuban yang dibatik, beserta pengembangan motif lokal. Tujuan dari brand 

Tedotik dengan perancangan busana ready to wear kain tenun gedog Tuban 

kombinasi batik serta jahitan welt seam adalah menciptakan desain modern 

dengan mengenalkan kain tenun gedog Tuban dan batik gedog Tuban yang 

memiliki unsur budaya Jawa dan Cina kepada masyarakat generasi muda untuk 

melestarikan batik khas Tuban dengan usia 20 - 30 tahun wanita dewasa.   

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan spesifik dari masalah yang akan dibahas adalah bagaimana 

rancangan pakaian ready to wear wanita dengan menggunakan kain tenun gedog 

Tuban dan batik tenun gedog Tuban pada brand Tedotik ?  

 

 

 

 



3 

 

 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini berdasarkan latar belakang masalah 

sebagai berikut : 

a) Menciptakan desain fesyen untuk wanita dewasa usia 20 - 30 tahun yang 

membutuhkan pakaian casual dengan sentuhan tradisional. 

b) Menciptakan desain fesyen menggunakan kombinasi kain tenun gedog 

Tuban polos dan kain tenun gedog Tuban dengan teknik batik tulis 

modifikasi motif ganggeng. 

c) Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari bentuk tunic dan motif 

yang dipengaruhi budaya Jawa dan Cina.  

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

Tedotik. 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang diharapkan adalah pakaian ready to wear wanita berusia 20 

tahun sampai 30 tahun yang menggunakan kain tenun gedog Tuban dengan 

kombinasi batik tenun gedog Tuban. Jahitan menggunakan welt seam pada busana 

yang akan dirancang. Batik tenun gedog Tuban ini menggunakan teknik batik tulis 

dengan motif ganggeng dari pengaruh budaya Jawaserta motif hewan kura - kura 

dari pengaruh Cina. Dapat ditambahkan motif - motif laut lainnya seperti bintang 

laut untuk menekankan kesan kota Tuban sebagai kota pelabuhan. Hasil produk 

yang diharapkan adalah menambah nilai jual dan menambah nilai desain dari 

kombinasi kain tenun gedog Tuban dengan batik tenun gedog Tuban. Kombinasi 
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warna yang akan digunakan adalah biru dongker, putih dan gradasi dari warna 

merah tua sampai merah terang. 

1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut:  

a) Melestarikan kearifan budaya lokal dari kain tenun gedog Tuban polos serta 

batik tenun Gedog Tuban. 

b) Membangun kesadaran akan pentingnya batik dan tenun sebagai warisan 

budaya Indonesia. 

c) Menciptakan kebaruan dalam hal lifestyles, ready to wear menggunakan 

kain tenun gedog Tuban polos kombinasi batik tenun gedog Tuban. 

d) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

e) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen khususnya di 

Indonesia. 

1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN  

Dalam penyusunan tugas akhir bab ini, memberikan batasan pada 

penggalian dan perancangan ini. Hal yang umum yang menjadi batasan adalah:  

a) Batasan  ilmu  

Batasan ilmu yang digunakan dalam perancangan adalah batasan ilmu 

fesyen dan batik. 

b) Batasan material  
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Bahan material yang digunakan dalam perancangan ready to wear adalah 

kain tenun gedog Tuban polos. 

c) Batasan teknologi  

Batasan teknologi yang digunakan adalah teknik batik tulis dengan 

modifikasi motif ganggeng yang terinspirasi dari pengaruh budaya Jawa dan 

Cina dengan motif hewan. 

d) Batasan waktu  

Batas waktu perancangan dilakukan pada bulan September 2017 hingga Juni 

2018. 

1.7 DEFINISI ISTILAH 

1. Pakaian wanita 

"Womenswear. The womenswear market is saturated with designers and 

therefore highly competitive. This is probably because womenswear is considered 

to be not only more creative, but crucially more glamorous than other areas of 

fashion". Sorger, Richard & Jenny Udale (2006 : 116) 

2. Ready to wear 

Ready to wear adalah sebutan untuk pakaian yang dijual dalam keadaan siap 

pakai ready to wear/pret-a-porter. Kebanyakan busana yang kita lihat di butik 

adalah koleksi yang biasa disebut ready to wear atau net-a-porter dalam bahasa 

Perancis atau busana siap pakai dalam bahasa Indonesia. Istilah ini digunakan 

untuk menjelaskan koleksi suatu label yang diproduksi secara masal. Biasanya 

koleksi ini dibuat dengan standard clothing size (misalnya S, M, L, dll) dan sudah 

siap tersedia di toko-toko dalam kuantitas yang banyak. (Arti ready to wear 



6 

 

 

adalah - Fashion kamus)Koleksi haute couture terlalu mahal untuk sebagian besar 

pembelian fesyen publik, beberapa desainer membuat koleksi yang berkualitas 

tinggi, namun diproduksi dalam jumlah yang lebih besar agar sesuai dengan 

banyak pelanggan dengan kisaran ukuran standar - ini 'siap dipakai' . Dengan ini, 

mereka tetap mempertahankan eksklusivitas. Karena koleksi siap pakai baru tidak 

dirancang untuk pelanggan individual, mereka dapat menolak konsep 

perancangnya. Gaya siap pakai berada di ujung atas industri fesyen. Pakaian 

ready to wear ini dirancang oleh beragam desainer hingga ke merek super mewah. 

(The Fundamentals of Fashion Design, 2006) 

3. Batik gedog  

Batik gedog dibuat dalam tiga ukuran saja : kain panjang yang digunakan 

sebagai penutup dada atau gendongan (sayut), jarit, dan sarung. Kebanyakan 

coraknya terdiri dari berbagai jenis tumbuhan atau geometris. Konon kelompok 

usia seorang perempuan dapat diketahui dari warna dan isi sayut batiknya dan 

asalnya dari kain panjang atau sarung yang dipakai. (Achjadi, 2010) Tak 

terkecuali Tuban, sebagai salah satu wilayah di bagian Timur dari pulau jawa, 

memiliki satu corak kebudayaan yang unik. Sejarah wilayah ini telah masuk 3 tata 

nilai kebudayaan yang saling mempengaruhi. Sampai sekarang kebudayaan ini 

masih tetap eksis dan sama-sama berkembang, tanpa membuat salah satu 

kebudayaan ini tersingkir. Ketiga kebudayaan tersebut adalah Jawa, yang meresap 

saat wilayah ini dalam kekuasaan zaman Majapahit (abad XII-XIV).Yang kedua 

Islam, karena diwilayah ini hidup seorang ulama yang ternama yaitu Sunan 

Bonang (1465- 1525 M). Kemudian yang terakhir Tiongkok (Cina), karena di 

Tubanlah para sisa laskar tentara dengan raja Kubilai Khan melarikan diri dari 
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kekalahannya pada saat menyerang Jawa di awal abad XII, hingga kini 

masyarakat keturunan ini banyak bermukim di Tuban.Kulturasi budaya ini sangat 

mempengaruhi motif batik khas Tuban. Batik Tulis Tradisional Tuban yang 

disebut batik gedog memiliki motif yang sangat dipengaruhi nilai-nilai budaya 

Jawa, Islam, dan Tiongkok. Gambar - gambar burung pada motif batik tulis Tuban 

jelas terlihat pengaruh dari budaya Tiongkok, karena gambar burung yang 

dimotifkan pada batik tulis tersebut nampak burung ”Hong” yang jelas tidak 

terdapat di wilayah Tuban. Sedang pada motif bunga jelas terlihat adalah motif-

motif tradisional yang sejak lama dibuat dihampir seluruh wilayah pulau 

Jawa. Sedangkan pengaruh Islam pada motif batik tulis Tuban terlihat pada motif 

dengan nama yang religius seperti kijing miring. Warna-warna cerah 

diaplikasikan pada batik Tuban. Seperti kuning, hijau dan merah." (Tiga Kulturasi 

Budaya, Warnai Corak Batik Tuban _ TIMES Indonesia Biro Banyuwangi - 

Mobile, 2016) 
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1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Batasan : 

Ilmu : ilmu fesyen dan batik 

Material : kain tenun gedog 

Tuban polos 

Teknologi : teknik batik 

tulis dengan modifikasi 

motif ganggeng yang 

terinspirasi dan terpengaruh 

dari budaya Jawa dan Cina 

dengan motif hewan serta 

motif kijing miring. 

Waktu : September 2017 

hingga Juni 2018. 

Pasar : Wanita dewasa muda 

berusia 20 - 30 tahun, 

middle up,  thinkers dan  

experiencers tertarik dunia 

fesyen dan kebudayaan 

Indonesia. 

 

 

Teori :  

Sejarah, f ilosofi dari motif 

dan warna batik gedog.Teori 

pakaian, RTW, tenun, batik, 

batik tulis, batik tenun gedog 

Tuban, motif batik Tuban, 

tujuan dan fungsi fesyen.  

Identifikasi Masalah : 

bagaimana merancang koleksi 

ready to wear pada wanita 

menggunakan kain asli tenun 

gedog Tuban kombinasi batik 

tenun gedog Tuban pada brand 

TEDOTIK. 

Data - data yang di peroleh dari : 

• Buku , jurnal, media 

online, dsb 

• Wawancara expert 

panels 

• Wawancara extereme 

users 

• Kuesioner 

• Observasi lapangan dan 

online 

IDEASI atau EKSPERIMEN 

 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 

Tabel 1 Sistematika Penulisan 


