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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. 

Masing-masing daerah memiliki nilai dan kebudayaan lokal. Salah satu warisan 

budaya Indonesia yang terkenal adalah batik. Dengan adanya surat keputusan 

Presiden di tahun 2009 yang menetapkan hari Batik Nasional yakni pada setiap 

tanggal 2 Oktober (Kemendagri, 2017), industri batik mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, sehingga hampir semua kalangan masyarakat menggunakan 

pakaian batik baik untuk acara resmi, dan bahkan untuk keseharian. Hal ini 

menjadi suatu wujud dari upaya untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap 

budaya bangsa dan membangun identitas nasional.  

Batik merupakan salah satu budaya dari Indonesia yang diwariskan secara 

turun-temurun, bahkan keberadaannya dikenal oleh masyarakat mancanegara serta 

diakui oleh UNESCO sebagai World Intangible Heritage (Republika, 2009). 

Namun, banyak orang belum benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan 

batik sebagai budaya yang tidak berupa benda. Intangible Heritage dimaksudkan 

adalah diciptakan pada saat tertentu dan mengandung makna tertentu. Pelestarian 

harusnya menciptakan motif baru, bukan hanya mempertahankan motif lama 

tetapi justru dalam pembuatannya bukan merupakan batik. Hal ini tercermin 

ketika masyarakat menggunakan batik printing yang notabene bukan batik 

melainkan kain print bermotif batik. Banyak ditemui produk pakaian 

menggunakan motif batik yang menggunakan teknik printing dengan alasan 

pengenalan budaya batik yang lebih modern. Hal ini menunjukkan pengaruh dari 

era post-modern masyarakat yang menjadikan sebuah gaya hidup (Oscario, 2014). 
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Dapat disimpulkan bahwa pengenalan budaya batik kepada masyarakat modern 

dapat disajikan dalam bentuk yang lebih kontemporer dengan motif baru dan 

warna yang lebih sesuai dengan konsumen. 

Fenomena ini, membuat munculnya sebuah inovasi dan pengembangan 

dengan munculnya sebuah istilah batik modern yang dimana baik dari segi warna 

dan motif yang tidak terkait dengan aturan tertentu, juga dalam penyusunan motif 

ataupun warna yang digunakan. Batik modern lebih menonjolkan segi keindahan 

dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Penciptaan motif baru yang 

dikombinasi dengan motif tradisional dengan mempertahankan teknik batik 

tradisional merupakan wujud dari pelestarian nilai-nilai budaya batik. 

Mengamati dari fenomena yang terjadi membuat penulis melihat adanya 

peluang dalam membuka usaha di bidang industri dan fesyen batik di Indonesia 

(Nurhasanah, 2016), khususnya untuk anak perempuan yang berusia 2-6 tahun. 

Usia ini merujuk pada tahap dimana masa eksplorasi seorang anak (Setiawan, 

2009). Adapun media yang efektif digunakan untuk memberikan edukasi kepada 

anak usia dini yakni melalui media gambar atau visual (Kustiawan, 2016). Dalam 

rangka membudayakan pelestarian  budaya yang dimulai sejak anak usia dini, 

diwujudkan dalam menumbuhkan rasa kecintaan mereka dengan menggunakan 

pakaian batik. Penulis akan menciptakan koleksi pakaian batik modern dengan 

motif yang lebih menarik dan mudah diterima oleh anak yakni seperti fauna 

disajikan dengan inovasi  bentuk dengan tetap diikuti oleh motif tradisional. 

Sebagai bentuk upaya menjaga nilai dan esensi utama dari batik maka penulis 

akan menciptakan sebuah karya dengan inovasi baru baik dari segi warna dan 
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motif namun tetap menggunakan teknik batik dalam setiap desain dan 

produksinya. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun  rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana merancang 

ready-to-wear anak perempuan bermotif binatang dengan teknik batik tulis untuk 

brand Kiddotik?  

 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Berdasarkan dari pengembangan yang dirumuskan maka tujuan dari 

pengembangan ini, sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain fesyen untuk anak perempuan berusia 2-6 tahun yang 

bertujuan untuk mengenalkan budaya batik tulis sejak dini. 

b) Menciptakan desain fesyen dengan menggunakan bahan katun twill 

dengan menggunakan teknik batik tulis  

c) Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari budaya tradisional 

dengan menggunaan kain batik tulis 

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

Kiddotik. 

 

1.4    SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang akan dibuat dalam pengembangan ini adalah pakaian siap 

pakai (ready-to-wear) yang menggunakan teknik batik tulis dengan motif 
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binatang dengan bahan katun twill. Pakaian ini akan ditujukan pada anak 

perempuan berusia 2-6 tahun. Pakaian yang akan dibuat berupa atasan, bawahan, 

dress, dan outer. Style produk pakaian yang akan dibuat yaitu casual dan 

feminine. 

 

1.5     PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Melestarikan budaya Indonesia melalui teknik tradisional  batik tulis 

b) Membangun kecintaan terhadap budaya Indonesia pada anak sejak usia 

dini 

c) Menciptakan sebuah inovasi baru dari motif dan desain pakaian batik 

d) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fesyen 

 

1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Hal umum yang menjadi batasan adalah: 

a) Batasan Ilmu 

Dalam pengembangan ini, dibatasi dengan ilmu fesyen 

b) Batasan Material 

Pengembangan ini menggunakan bahan utama yaitu katun twill bermotif 

binatang dan batik yang didesain sendiri. 
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c) Batasan Teknologi 

Pengembangan ini menggunakan teknik batik tulis untuk menciptakan produk 

fesyen.  

d) Batasan Waktu 

Pengembangan ini berlangsung kurang lebih lima bulan yang dimulai dari 

bulan Januari hingga bulan Mei. 

 

1.7 DIFINISI ISTILAH 

1. Ready-to-wear: Ready-to-wear atau pakaian siap pakai merupakan 

pakaian yang sudah siap baik dari hal ukuran, dan konsumen dapat 

membeli produk tersebut secara langsung (Waddell, 2013). 

2. Batik: merupakan sebuah teknik untuk merintang atau menahan warna 

di atas kain dengan menggunakan malam atau lilin (Ramadhan, 2013).  

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode perancangan  bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai 

langkah-langkah yang dilakukan dalam perancanganuntuk menghasilkan produk 

desain. 

1. Batasan 

Pengembangan ini terbatas pada pembuatan pakaian siap pakai 

untuk anak perempuan berusia 2-6 tahun dengan bahan utama kain katun 

twill bermotif hewan dan menggunakan warna biru sebagai warna utama 
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yang dibuat dengan menggunakan teknik batik dan dirancang sendiri. 

Perancangan dilakukan dengan menggunakan teknik batik tulis. Batasan 

pasar dari segi demografis ditujukan pada wanita berusia 25-35 tahun yang 

memiliki anak perempuan berusia 2-6 tahun dengan kedudukan ekonomi 

middle-upper class. Perancangan ditujukan pada tipe pasar golongan 

innovators karena mereka adalah orang yang selalu terbuka dengan ide 

baru dan seorang yang termotivasi dengan sebuah penghargaan dan 

ekspresi diri. Bagi mereka citra merupakan hal penting karena mereka 

merupakan orang yang mapan. Experiencers mereka orang muda yang 

sangat berantusias terhadap hal baru, aktif, dan mereka yang 

menghabiskan pendapatan mereka untuk hal-hal yang mereka sukai seperti 

baju, musik, film, dan teknologi. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berasal dari melihat kondisi yang ada di lingkungan 

sekitar. Di dalam hal ini penulis melihat fenomena yang ada di Indonesia 

dalam rangka melestarikan budaya tradisional Indonesia yaitu teknik batik 

tulis, dengan memperkenalkan batik pada generasi muda sejak dini 

diharapkan dimasa dewasa dapat lebih mencintai batik. Untuk itu, diciptakan 

pakaian batik yang lebih menarik untuk digunakan pada usia anak-anak tanpa 

menghilangkan nilai pada batik itu sendiri. Selain itu, mengenalkan teknik 

batik yang klasik menjadi moderen dan mudah dipahami oleh anak-anak. 

Oleh karena itu, masalah yang diangkat adalah bagaimana merancang koleksi 

ready-to-wear untuk anak perempuan dengan menggunakan teknik batik 
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dengan inovasi pada motif binatang. 

 

3. Teori 

Pengembangan dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang didapat 

dari buku, jurnal, media online, dan sebagainya. Teori dapat berupa data 

akurat mengenai informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan 

pengembangan. Contohnya mengenai sejarah dan perkembangan batik di 

Indonesia, macam-macam dari batik, motif batik berdasarkan sejarah dan 

perkembangannya, dan sebagainya.  

 

4. Data-data yang diperoleh 

Data-data dapat dicari dan diperoleh dari berbagai sumber melalui metode 

penggalian data primer yang terdiri dari metode kuantitatif dan metode 

kualitatif serta metode penggalian data sekunder. Penggalian data primer 

secara kuantitatif berupa kuesioner melalui survei online. Penggalian data 

primer secara kualitatif berupa hasil observasi lapangan atau target market 

dan wawancara terhadap narasumber. Penggalian data sekunder diperoleh 

dari tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan media online. Data ini berupa 

pendapat dari para ahli di bidang batik dan desain, serta pemakai batik yang 

berpengalaman. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan. 

 

5. Ideasi 

Berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh, maka timbul ide untuk 
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menciptakan koleksi pakaian siap pakai batik moderen untuk anak perempuan 

dengan motif binatang. Ide mengenai motif binatang di dapat karena melihat 

bahwa anak akan mudah memahami dan tertarik terhadap gambar-gambar 

yang umumnya banyak ditemui.  

 

6. Prototype 

Dalam pengembangan akan dibuat prototype atau sampel berupa sampel 

kain yang menggunakan teknik batik pada bahan katun twill. Prototype ini 

dibuat guna menguji pengaplikasian teknik batik pada bahan yang akan 

digunakan pada pengembangan nantinya. 

7. Produk Akhir 

Pada akhirnya pengembangan ini akan menghasilkan lima desain 

pakaian siap pakai 

        untuk anak  perempuan berupa top, bottom,dress, dan outer.  
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BATASAN: 

Ilmu: Ilmu Fesyen 

Material: Batik 

berbahan katun twill 

Teknologi: Teknik 

Batik Tulis 

Pasar: wanita berusia 

25-35 tahun yang 

memiliki anak 

perempuan berusia 2-6 

tahun, middle-upper 

class. Tipe pasar 

innovators,experiencer

. 

Identifikasi Masalah: 

Bagaimana menciptakan koleksi 

ready-to-wear untuk anak 

perempuan dengan 

motif binatang yang 

menggunakan teknik batik untuk 

brand Kiddotik. 

 

TEORI: 

Sejarah batik di 

Indonesia. Trend 

motif dan warna 

pada fesyen anak. 

Data-data diperoleh dari : 

 Buku, Jurnal, media online, dsb 

 Wawancara expert user 

 Wawancara extreme user 

 Kuesioner 

 Observasi Lapangan 

 Dan lain-lain 

IDEASI 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 

TES 

Bab 2 

Bab 3.1 dan 

Bab 3.3 Bab 3.2 

Bab 4 


