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BAB III. METODE PERANCANGAN & 

PENGEMBANGAN DESAIN 

Perancangan desain menggunakan skema Design Thinking dimana dapat 

terjadi beberapa kali siklus Perancangan desain. Siklus Perancangan desain terdiri 

atas Perancangan konsep (ideasi & prototyping) yang telah dilakukan di Fashion 

Desain 5 dan siklus uji coba produk yang sekarang dilakukan di tahap Tugas 

Akhir. Siklus tersebut dapat ditambah atau diulang kembali jika diperlukan 

berdasarkan kritik dan saran dari dosen pembimbing Tugas Akhir dan hasil 

temuan dari riset. 

 

3.1 PERANCANGAN DESAIN TAHAP PERTAMA 

3.1.1 Design Brief  

Project Name Kiddotik 

Season/Event Fall/Winter 2018 

Key Dates/Deadlines 07 Juni 2018 

Objectives 

Koleksi pakaian ready-to-wear anak perempuan ini 

dirancangan dengan teknik batik tulis bermotif 

binatang (dan motif batik tradisional) 

dikombinasikan dengan teknik penyelesaian 

blanket stitch. Warna yang digunakan yaitu navy 

blue sebagai warna utama dan warna pastel untuk 

motifnya. Desain style  casual dan feminine dengan 

siluet A dan S. 

Target Market 

Wanita 25-35 tahun yang memiliki anak 

perempuan berusia 2-6 tahun, middle-upper class, 

modern. Berani membayar lebih untuk pakaian 
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yang menggunakan teknik batik tulis/ cap.  

Price Points - 

Design Requirements: 

Styles, Silhouttes, 

Colors, and Fabrics 

Style : Casual dan Feminine 

Silhouttes : A-line dan S 

Colors : Navy Blue dan Warna Pastel  

Fabrics : Katun twill 

Samples/Prototype 2 tops, 1 skirt, 1 cullote pants, 3 dress, 1 outerwear  

Approval, Presented 

to, When and Where 

P. Gogor Bangsa, S.Sn.,M.Sn. 

Michael Nathaniel Kurniawan, S.Sn.,M.A. 

Y.V. Truly Hutagalung 

07 Juni 2018 

 

3.1.2 Mood Board 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Moodboard Koleksi Desain Awal 

 

Pada koleksi ini akan menggunakan warna biru sebagai warna dominan. 

Adapun sentuhan warna putih dan pastel sebagai warna motif untuk 

memberikan kesan yang lebih hidup dan tidak melupakan warna muda kesan 

dari anak-anak. Tujuan utama koleksi  ditujukan untuk anak perempuan 

berusia 2-6 tahun, batik menggunakan motif  yang terinpirasi dari hewan-
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hewan lucu yang umumnya dikenal dan mudah diterima oleh anak-anak. 

Motif hewan yang berinovasi pada bentuk geometris terinspirasi dari bentuk 

bongkahan-bongkahan serta elemen-elemen garis. Adapun pada koleksi ini 

mengacu pada gaya casual  dan feminine  dengan menggunakan siluet A-line 

dan flare yang terinpirasi dari bunga, elemen pada moodboard. 

3.1.3 Rough Sketches 

Perancangan solusi desain dilakukan berdasarkan hasil dari penggalian 

data yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap awal dibuat 25 

desain secara manual yang kemudian dipilih 5 sebagai desain produk akhir yang 

akan diwujudkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Desain Produk Awal 

(Sumber: penulis) 

Koleksi pakaian batik anak perempuan  dengan gaya casual dan feminine 

yang dapat digunakan dalam kegiatan bersekolah ataupun acara santai seperti 

jalan-jalan di mall. Produk pakaian berupa atasan, rok, dress serta outer. Siluet 
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pada perancangan ini menggunakan siluet A dan S, mengikuti bentuk tubuh tetapi 

tidak terlalu ketat. Detail pada koleksi mengaplikasikan ruffles dan peplum pada 

bagian lengan dan rok sebagai aksen atau variasi. Proporsi rok dan dress mini 

hingga midi. Bahan kain menggunakan denim bermotif hewan yang 

mengaplikasikan teknik batik tulis dengan teknik colet warna pada motifnya. 

Warna dasar yang digunakan adalah biru tua dan warna pastel untuk motifnya. 

Teknik penyelesaian yang digunakan pada perancangan ini adalah kampuh buka, 

jahit tindas, dan jahitan tangan (blanket stitch). 

3.1.4 Eksplorasi Desain 

Untuk mendapatkan hasil produk akhir yang sesuai dengan perancangan maka 

penulis melakukan berbagai eksplorasi, sebagai berikut: 

a)Proses uji coba bahan 

 Proses uji coba bahan yang dimaksudkan ialah pada perancangan ini 

melakukan percobaan pengaplikasian teknik batik pada beberapa bahan/material 

kain yang berbeda-beda. Bahan kain yang digunakan yaitu: kain denim, kain drill, 

dan kain katun twill. Kain denim umumnya berwarna biru, adapun dalam 

perancangan ini bahan utama membutuhkan kain berwarna putih guna untuk 

teknik pewarnaan dari proses batik itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan bahan 

denim untuk dapat digunakan sebagai bahan/material dalam teknik pewarnaan 

dalam proses batik maka harus melalui proses pemutihan atau bleaching. Setelah 

melalui uji coba yang dilakukan, kain yang melalui proses pemutihan, kain lebih 

mudah sobek dikarenakan serat kain proses bleaching merekonstruksi serat kain 

sehingga membuat kerapatan serat benang berkurang dan kekuatan berkurang.  
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Gambar 3.3 Kain Denim sebelum proses bleaching  Gambar 3.4 Kain Setelah melalui proses 

bleaching,Warna 

 Proses uji coba bahan kedua yang dilakukan adalah pada bahan katun drill 

dan katun twill. Dalam pemilihan bahan sangat menentukan pada hasil pewarnaan 

yang diharapkan dalam proses perancangan, maka dilakukan uji coba 

perbandingan bahan sehingga diperoleh hasil yang paling sesuai dengan 

perancangan.  Bahan yang diharapkan adalah memiliki serat diagonal(twill 

weave), berbahan katun, serta memiliki karakter kain yang paling sesuai untuk 

digunakan sebagai perancangan pakaian anak. 

b)Proses uji coba Pewarnaan 

 Dalam proses pewarnaan teknik batik untuk bahan pewarna sintetis 

umumnya memiliki tiga macam jenis zat pewarna yaitu remazol, indigosol, dan 

naftol. Pada masing-masing jenis zat pewarna memiliki karakter warna yang 

berbeda-beda. Hal ini juga akan berpengaruh pada hasil warna yang diharapkan 

pada perancangan. Pewarna remazol merupakan jenis zat warna yang mudah larut 

dengan air dan reaktif, reaktif artinya bahwa dapat beraksi dan mengadakan ikatan 

langsung dengan serat kain (Sandika, 2017). Umumnya hasil dari zat warna 
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remazol ini memiliki warna yang terang. Zat warna remazol umumnya digunakan 

pada teknik colet pada teknik pewarnaan batik. Pada perancangan ini 

menggunakan teknik colet untuk pewarnaan pada motif batik. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Hasil uji coba palet warna 

 Selanjutnya, jenis zat warna indigosol merupakan jenis pewarna yang 

mudah larut dalam air. Dalam pewarnaan ini, ketika kain diberi zat pewarna 

indigosol maka warna yang timbul hanya samar. Untuk memunculkan warna kain 

yang maksimal, kain harus dioksidasi dengan dicelupkan dalam larutan HCl atau 

Natrium Nitrit (Sandika, 2017).  Proses pewarnaan indigosol ini umumnya akan 

menghasilkan warna yang terang dan lembut. 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Uji coba pewarnaan motif menggunakan zat warna indogosol 
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Dalam teknik pewarnaan batik juga terdapat jenis zat warna naftol. Naftol 

merupakan jenis zat warna yang susah larut dengan air. Untuk melarutkan zar 

warna naftol harus diberi air panas yang diberi dengan caustic soda atau 

umumnya yang dikenal dengan soda api. Dalam tahapan pewarnaan dengan 

menggunakan zat warna naftol yaitu kain dicelupkan  pada air panas yang 

bercampur dengan soda api. Kemudian, kain yang telah dicelupkan tersebut 

dcelupkan kembali ke dalam larutan garam diazodium atau pembangkit warna 

sesuai dengan warna yang diinginkan (Sandika, 2017). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Uji Coba Pewarnaan Zat Pewarna Naftol 

Dalam perancangan ini melakukan uji coba zat pewarna naftol untuk 

digunakan sebagai warna dasar dari bahan yang digunakan dalam perancangan. 

Uji coba warna biru dilakukan dengan teknik celup pada zat pewarna naftol. 

Dalam hal ini, jumlah atau kadar dari zat warna naftol yang diberikan akan 

berpengaruh terhadap hasil warna yang akan ditimbulkan. Selain itu, teknik 

pewarnaan celup pada zat warna naftol ini dilakukan dengan proses pencelupan 

yang dilakukan berkali-kali, hingga menemukan warna yang sesuai. Semakin 

banyak proses pencelupan maka hasil warna pada kain akan semakin gelap. 
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 Berikut merupakan hasil uji coba warna yang telah dilakukan pada bahan 

sehingga diperoleh warna yang paling cocok untuk dipalikasikan pada koleksi ini. 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Uji Coba Warna pada Beberapa Bahan Kain 

Dalam proses uji coba warna yang dilakukan adalah pengujian warna pada 

beberapa bahan pewarna yang berbeda dan juga mencoba pada bebrapa macam 

kain sebagai perbandingan. Setiap kain memiliki karakter yang berbeda, begitu 

juga dengan bahan atau jenis pewarna. Perlakuan yang berbeda dilakukan pada 

beberapa jenis kain hingga mendapatkan hasil warna untuk produk akhir yang 

paling efisien dan cocok untuk konsumen. 

c)Proses Uji Coba Pengaplikasian Motif menggunakan Teknik Batik Tulis 

Pada tahap ini melakukan uji coba motif binatang yang berbeda style 

dengan tujuan untuk menemukan, motif yang dapat dibuat secara maksimal 

dengan menggunakan teknik batik tulis. Motif yang diuji coba merupakan motif 

binatang pilihan yang sudah diterima oleh masyarakat atau calon konsumen dari 

brand. 
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Gambar 3.9 Hasil Uji Coba Pengaplikasian Motif Teknik Batik Tulis 

Semakin tinggi tingkat kerumitan dalam motif, maka tingkat kerapian 

kurang dapat maksimal. Hal ini disebabkan karena semakin detail motif maka 

akan membutuhkan kecermatan dan waktu pengerjaan yang lebih lama. 

Sedangkan semakin sederhana dan bentuk yang semakin luwes atau tidak kaku, 

maka akan lebih mempermudah proses pencantingan sehingga mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal, meminimalisir kegagalan dalam proses pembuatan motif 

serta memiliki efisiensi waktu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Hasil Prototipe baru 
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Motif yang dipilih dan dijadikan sebagai motif pada produk akhir merupakan 

motif yang sederhana namun tetap sesuai dengan tujuan utama dalam perancangan 

yaitu dapat diterima dan disukai oleh anak-anak usia 2-6 tahun. 

 

d) Proses Produksi Desain Produk 

 Untuk menciptakan desain produk dengan motif batik yang tepat maka 

proses produksi yang dilakukan dalam perancangan ini melalui beberapa tahapan, 

yaitu: 

Tahapan pertama pembuatan pola yang disesuaikan dengan ukuran dan 

desain produk yang akan dibuat. Dalam tahapan ini pola baju diatur dan ditata 

pada lembaran kain untuk dipotong.  Tahap kedua yaitu pemotongan pola kain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Pola yang Diatur Pada Kain 

Tahapan ketiga yaitu menggambar motif batik  pada potongan pola kain 

sesuai ukuran yang ditentukan. Selanjutnya, Kain akan di jelujur untuk kemudian 

melalui proses pembatikan yaitu dengan pencantingan atau pemberian malam 

pada kain. 
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Gambar 3.11 Menggambar motif pada kain      Gambar 3.12 Jelujur Potongan Kain 

 

3.2 UJI COBA DESAIN TAHAP KEDUA 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari 

produk yang dihasilkan. Prototipe yang sudah dibuat diuji cobakan kepada 

narasumber expert dan extreme user yang sebaiknya merupakan subjek yang telah 

diwawancara sebelumnya.  

3.2.1 Teknik dan Instrumen 

No. 

Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara  Expert user  Kesesuaian desain dengan 

target market 

(motif,teknik, pola, dsb.) 

 Kesesuaian strategi harga 

dengan target market 

Extreme user  Tampilan desain prototype 

secara keseluruhan 
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 Warna biru yang lebih 

menarik 

 Hal yang disukai dan tidak 

disukai dalam desain 

 Harga dan Daya Beli 

 Saran untuk desain 

 

3.2.2 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert User 

a) Elkana Gunawan 

 

 

 

 

 

 

 

Elkana Gunawan merupakan perancang busana asal  Jawa Tengah 

yang spesialisasi pada bidang etnik. Berawal dari hobinya sejak SMA 

yang mendesain busana untuk teman-temannya, hingga menjadi sebuah 

profesi hingga saat ini. Kecintannya terhadap kain tradisional membuat 

dalam setiap rancangannya menggunakan material yang mendapat 

sentuhan etnik seperti bahan kain batik, tenun, songket, dan sebagainya. 

Saat ini Elkana Gunawan bergabung pada IFC atau Indonesian Fashion 

Chamber Semarang.  
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b) Lenny Agustin 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion designer yang berasal dari Jakarta ini dikenal dengan hasil 

karyanya yang kreatif. Lenny Agustin memiliki ketertarikan pada dunia 

fesyen sejak ia masih kecil, dimulai dari membuat pakaian untuk 

bonekanya yang kemudian berlanjut hingga memutuskan pada tahun 1992 

untuk mulai memperdalam ilmu di bidang tata busana. Kecintaannya pada 

budaya tradisional Indonesia menjadikan Lenny Agustin sebagai salah satu 

desainer yang menggunakan kain-kain nusantara seperti batik, tenun, 

sarung, untuk menjadi hasil karya atau kreasi desainnya. Hasil karyanya 

diberi label LENNY AGUSTIN. 

c) Prima Amri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Amri merupakan pelaku batik yang telah berkecimpung 

pada dunia batik sejak tahun 2008. Bermula dari mengikuti kegiatan 

berorganisasi dengan mahasiswa Bali yang saat itu membuat sebuah 

acara edukasi, ia meminta ajar pada komunitas tersebut untuk membuat 

sebuah batik tulis. Berangkat dari itu, Prima mulai mengkreasikan 

teknik batik menjadi batik lukis, hingga karyanya diakui oleh Walikota 
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Surabaya. Kemudian, kini merambah pada karya batik tulis dan mulai 

tahun 2009 ketika batik mulai diakui dan dipopulerkan di negara 

Indonesia, batik yang semakin marak sehingga Prima Amri sering 

diminta untuk mengajarkan pembatikan pada sekolah-sekolah fesyen 

seperti La Salle, Raffles, dan melaksanakan workshop pada beberapa 

universitas seperti Universitas Kristen Petra. Disamping itu, ia juga 

berbisnis batik dengan menjual produk batik tulis baik berupa kain 

potongan dan ada pula yang berupa produk tas batik. Kecintaannya 

terhadap produk batik menjadikan profesinya hingga sampai saat ini. 

d) Yoanita Tahalele 

 

 

 

 

 

 

 

Yoanita Tahalele merupakan founder dari label flying feather. 

Berawal dari projek fashion stylist dari pendidikan fesyen di Madrid pada 

bulan Juni tahun 2012. Ia telah berkarier di dalam dunia fesyen khususnya 

fashion retail industry and management selama 6 tahun. Sampai saat ini 

Yoanita Tahalele masih terus mengembangkan bisnis fesyennya serta 

mengajar di Universitas Ciputra Surabaya.  

 

e) Rahayu Budhi Handayani 
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Rahayu Budhi Handayani merupakan salah satu expert  di bidang 

fesyen, ia merupakan co-owner  dari label Affairs YK . dan mengajar 

jurusan fashion design and business di Universitas Ciputra. 

 

a) Hasil wawancara dengan expert user 

1. Tampilan produk prototipe secara keseluruhan 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap expert  menunjukkan respon 

yang positif. Produk dinilai sudah bagus dan cukup menarik untuk 

digunakan kepada anak-anak. Segi bahan dan warna sudah sesuai dan 

cukup baik untuk diberikan kepada target market. Desain pada bagian 

lengan, expert  lebih tertarik dan memilih pada prototype  kedua karena 

lebih kontras dan sesuai dengan desain yang diberikan kepada anak-anak. 

Adapun masukan atau saran dari expert mengenai elemen-elemen desain 

yang dapat diperbaiki untuk kedepannya produk terlihat lebih menarik dan 

tidak terlalu ramai. 

 

2. Kesesuaian harga dan produk 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap expert maka 

produk prototype yang telah dibuat dengan harga yang dipasarkan telah 

sesuai dan dapat diterima oleh target market. Hal ini ditunjang dengan 

produk merupakan buatan tangan (handmade). Selain itu, antara kualitas 

bahan dan harga dinilai sesuai oleh expert. Harga dress  IDR 379.900 dan 

outer IDR 449.900. Adanya price point pada sistem penawaran kepada 

konsumen dapat menjadi salah satu strategi dalam penjualan produk 

kepada konsumen. 

3.2.3 Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

a) Desy Puspitasari 
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Desy merupakan seorang professional financial consultant di 

Generali Indonesia. Desy Puspitasari memiliki tuga orang anak, dua orang 

anak perempuan dan satu anak laki-laki. Dessy berdomisili di Surabaya. 

Sebagai orang tua yang modern Dessy selalu memperhatikan gaya 

berpakaian anak-anaknya. Tak jarang Dessy menggunakan pakaian batik 

untuk digunakan dalam acara-acara tertentu.Dalam hal memilih pakaian 

untuk anaknya Dessy selalu mengutamakan dalam hal kenyamanan , 

warna dan corak dari pakaian tersebut. 

 

b) Rosa Saptriana  

 

 

 

 

 

Rosa Saptriana ialah seorang pekerja di perusahaan swasta. Rossa 

memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Rossa merupakan salah 

satu konsumen yang menyukai produk batik. Ia sering menggunakan 

pakaian batik dalam acara-acara formal  seperti ke Gereja, ke Kantor, 

ataupun ketika mengambil rapor anaknya.  
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c) Laila Trisnawati Agustin  

 

 

 

 

 

 

Laila Trisnawati atau Ella ialah seorang ibu rumah tangga yang 

memiliki seorang anak perempuan yang bernama Neysha. Ella bertempat 

tinggal di daerah Kupang Indah Surabaya. Sebagai orang tua yang sangat 

memperhatikan penampilan, Ella selalu berusaha untuk mengikuti model 

pakaian yang terbaru. Dalam pemilihan gaya berpakaian, ia lebih suka 

memberikan gaya berpakaian yang casual dan feminine kepada anaknya. 

Pakaian batik yang kini menjadi sebuah pakaian wajib di sekolah Neysha 

membuat Ella kerap kali membelikan pakaian batik yang menarik dan ia 

lebih senang membeli pakaian batik dengan motif yang modern dengan 

warna yang soft. 

d) Sheraphine Friska 
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Sheraphine Friska adalah seorang photographer dan founder dari 

Fey Photography. Friska memiliki seorang anak perempuan bernama 

Emily yang kini masih berusia 2,5 tahun. Tergolong sebagai mama muda 

yang stylish, Friska selalu memperhatikan penampilan anaknya. Ia juga 

suka dalam mendandani anaknya. Sheraphine Friska suka menggunakan 

kain batik dalam acara-acara tertentu. Kerapkali ia juga membeli pakaian 

batik untuk dikenakan pada anaknya. Ketertarikannya kepada batik 

terletak pada motif serta warnanya yang menarik. 

e) Angel Yulianita 

 

 

 

 

 

 

Angel Yulianita ialah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 

anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Angel bertempat tinggal di 

daerah Surabaya Pusat. Ia memiliki kegemaran di bidang fesyen, anak 

perempuannya sering mengkuti ajang perlombaan fesyen ataupun fashion 

show pada acara-acara tertentu. Oleh karena itu, Angela sangat 

memperhatikan terhadap penampilan anaknya. Angela Yulianita sangat 

menyukai batik, dan sering membelikan pakaian batik untuk anak-

anaknya. 
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a) Drg. Ida Ayu Devina 

 

 

 

 

 

Ida Ayu Devina ialah seorang dokter gigi sekaligus sebagai 

seorang businesswoman. Devina sebagai seorang ibu yang memiliki 2 

anak perempuan dan seorang anak laki-laki selalu meluangkan waktu 

untuk dapat menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya pergi 

bersama. Ditengah kesibukannya tidak membatasinya dalam 

memperhatikan  penampilan anak-anaknya. Tak jarang ia membelikan 

pakaian batik untuk anak-anaknya. Devina sangat menyukai pakaian batik. 

Dalam gaya berpakaian, ia lebih suka dengan style yang casual dan 

feminine 

 

a) Hasil Wawancara dengan Extreme User 

1) Tampilan desain prototype produk secara keseluruhan (Totally of the 

look) 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Extreme 

user mengenai prototype produk, extreme user menilai produk simple, 

stylish, elegant, dan feminine. Adanya desain dengan kombinasi outer 

dapat menjadi pilihan pada saat berpakaian, disesuaikan dengan  waktu 

dan kesempatan. Desain yang simple dan tidak fitted sehingga sesuai 
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untuk diberikan pada anak-anak dikarenakan usia masa aktif anak 

diperlukan pakaian yang nyaman sehingga anak bebas bergerak. 

Secara keseluruhan desain dapat diterima dan menarik bagi extreme 

user.  

Prototype baru dinilai lebih eye-catching dan lebih hidup karena 

antara warna pakaian dan motif terlihat lebih seimbang. Desain terlihat 

menarik karena terdapat satu fokus atau pusat perhatian dalam suatu 

desain pakaian yang diberikan yaitu pada motif gambar binatang. 

 Bahan katun yang ringan cocok untuk digunakan kepada 

anak, karena anak banyak beraktivitas membutuhkan pakaian yang 

nyaman dan mudah menyerap keringat. 

2) Aplikasi warna biru  

Wawancara dilakukan terhadap extreme user  dengan 

membandingkan dua produk, yakni prototype produk lama dan baru. 

Seluruh extreme user memilih warma biru pada prototype produk baru. 

Hal ini dinilai warna biru pada prototype produk baru lebih terlihat 

solid, cerah, dan lebih cocok untuk diaplikasikan sebagai pakaian anak. 

Adapun pendapat dari Angela mengenai prototype produk pertama 

warna biru yang lebih cenderung keunguan kurang tepat apabila 

digunakan sebagai pakaian anak. Warna biru pada prototype  produk 

baru lebih solid sehingga memberi kesan lebih elegant. 
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3) Hal yang disukai dan tidak disukai dalam desain 

Menurut extreme user hal yang disukai di dalam desain merupakan 

detail pada pakaian yaitu gambar gajah yang diaplikasikan sebagai motif 

batik tulis pada pakaian. Adapun bagi extreme user kombinasi dari motif 

antara batik klasik kawung dan gajah mampu memberikan kesan yang 

modern, menarik, dan unik. Extreme user menilai desain yang simple  dan 

elegant sangat menarik untuk diberikan kepada anak. Adapun motif batik 

yang diaplikasikan terlihat cantik dan warna biru yang digunakan memberi 

kesan elegant. Selain itu, motif kawung yang diaplikasikan pada lengan 

menunjukkan kesan batik yang kuat serta kontras dengan look dari desain 

pakaian. Adanya stitches yang diberikan pada desain pakaian mampu 

memberikan detail pakaian sehingga terlihat lebih hidup dan menarik. 

4) Harga atau Daya Beli 

Sebagian besar extreme user menerima harga sesuai yang 

diberikan, karena extreme user merasa bahwa produk dan harga yang 

ditawarkan sesuai. Ditunjang dengan produk batik tulis yang mematok 

harga relatif tinggi.  

5) Saran untuk desain 

Berdasarkan wawancara uji coba produk pada extreme user, saran 

yang  diberikan  pada perancangan yaitu warna pada motif atau gambar 

binatang lebih dipertajam sehingga gajah dapat terlihat lebih jelas. Extreme 

user berpendapat bahwa dalam koleksi lebih banyak  dalam memberikan 

varian gambar-gambar binatang. 
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3.2.4 Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Hasil uji coba tahap kedua menunjukkan respon positif dari expert user. 

Produk prototype dinilai sudah bagus dan layak untuk dipasarkan. Pengaplikasian 

warna sudah sesuai dan dapat diterima oleh konsumen. Segi kualitas, bahan, dan 

desain dinilai sudah sesuai dengan harga produk yang ditawarkan. Adapun saran 

yang diberikan oleh expert pada elemen-elemen desain yang dapat ditambahkan 

seperti kantong. Expert lebih memilih desain kawung pada lengan prototype  

produk baru. 

Hasil uji coba tahap kedua menunjukkan bahwa extreme user  tertarik 

terhadap prototipe produk. Secara keseluruhan tampilan pakaian dinilai simple 

namun, menarik karena motif yang diaplikasikan. Desain yang simple dan tidak 

fitted pada tubuh membuat anak lebih nyaman dalam bergerak. Desain motif yang 

menggabungkan antara motif batik kawung (klasik) dan gajah menjadi satu motif 

menarik yang baru dan unik. Warna yang kontras membuat motif semakin terlihat 

eye-catching. Namun, warna pada gajah lebih dipertegas agar detail pada gajah 

dapat lebih terihat secara jelas. Selain itu, detail blanket stitches mempunyai daya 

tarik tersendiri, menambah keindahan pakaian sehingga terlihat lebih hidup. 
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3.3 PENGEMBANGAN DESAIN TAHAP KEDUA 

Moodboard desain tahap kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Moodboard Tahap Kedua 

Koleksi ini akan mengaplikasikan teknik batik bermotif binatang. Pada 

koleksi ini akan menggunakan warna biru sebagai warna dominan. Adapun 

sentuhan warna putih dan pastel sebagai warna motif untuk memberikan kesan 

yang lebih hidup dan tidak melupakan warna muda kesan dari anak-anak. Tujuan 

utama koleksi  ditujukan untuk anak perempuan berusia 2-6 tahun, batik 

menggunakan motif  yang terinpirasi dari binatang lucu yang umumnya dikenal 

dan mudah diterima oleh anak-anak. Adapun pada koleksi ini mengacu pada gaya 

casual  dan feminine  dengan menggunakan siluet A-line dan flare yang terinpirasi 

dari bunga, elemen pada moodboard. 
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3.3.1. Final Sketches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Gambar Desain Tahap Kedua 
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3.3.2. Technical Sheet 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No TOP-01 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams            Top Stitch at neckline 

                       Blanket stitch at neckline 

Hems             Rolled edge for hemline 

Label             Horizontal next to zipper 

Position 

Buttons                 - 

Zipper             Invisible zipper at 

                        cemter back 

Thread            Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Chest 58, Waist: 52), A-line, 

Facing neckline, A-line width 3 cm 

from waist, top length : 27 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Facing on the neckline, rolled edge for 

hemline and sleeve 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

Blanket Stitch 
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Technical Sheet 2 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No CULLOTES-02 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                 Open Seams 

             

Hems                   Rolled edge for 

                            hemline 

                            Blanket Stitch 

Label Position    Next to button hole on 

                            the Waistband 

Buttons               Button on waistband 

Zipper                 Invisible zipper at 

                           center back 

Thread                Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Waist: 52, Hip: 62), pleats 

depth 5 cm, cullotes pattern, 

waistband +2cm 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Inverted box pleats depth 5 cm, 

length 10 cm 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

 

 

Blanket 

Stitch 
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Technical Sheet 3 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No DRESS-03 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                 Open Seams 

Hems                 Rolled edge for hemline 

                           Blanket Stitch 

Label                 Horizontal next to  

Position             zipper 

 

Buttons             - 
 

Zipper              Invisible zipper at 

                            center back 

 

Thread                Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Chest 58, Waist: 52, Hip: 62), 

A-line, Facing neckline, A-line width 3 

cm, Basic sleeveless dress 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Facing on the neckline, Binding on 

armscye 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

 

 

Blanket Stitch 

Binding seam for armscye 
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Technical Sheet 4 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No OUTER-04 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                 Blanket stitch at 

                            neckline 

Hems                Rolled edge for the 

                            ruffle  and sleeve 

Label Position   Horizontal at center 

                           back 

Buttons               - 

Zipper                - 

Thread               Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Chest 58, Waist: 52, Hip: 62), 

A-line, Facing neckline, A-line, ruffle on 

the bottom 

Ruffle 6,5cm 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Ruffle, rolled edge for the ruffle and 

sleeve 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

 

 

Blanket Stitch 
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Technical Sheet 5 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No DRESS-05 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                 Top Stitches &Blanket 

                            Stitch 

Hems                  Rolled edge for 

                            hemline 

                           Blanket Stitch  at 

                           hemline 

Label Position   Horizontal next to 

                        zipper 

Buttons              - 

Zipper               Invisible zipper at center 

                         back 

Thread              Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Waist: 52, Hip: 62), Flare, 

Pocket, Shoulder cut sleeve 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Gather at neckline, pocket at center front 

dress 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

 

 

 

Blanket Stitch 
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Technical Sheet 6 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No TOP-06 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                   Top Stitch & 

                              Blanket stitch at 

                              neckline 

Hems                    Rolled edge for 

                             hemline 

Label Position      Horizontal next to 

                             zipper 

Buttons                 - 

Zipper                 Invisible zipper at 

                           Center back 

Thread                 Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Chest 58, Waist: 52), Balloon 

Top, cutting panel at half of neckline to 

armscye, waistband 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Facing on the neckline, rolled edges for 

hemline and sleeve 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

 

 

Binding seam for 

armscye 

Blanket Stitch 
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Technical Sheet 7 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No SKIRT-07 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                 Top Stitched 

Hems                  Rolled edge for 

                           hemline 

Label Position    Horizontal next to 

                           zipper 

Buttons               - 

Zipper                Invisible zipper  at 

                          center back  

Thread                Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Chest 58, Waist: 52), Pleats 

skirt 5 cm depth, waistband 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Pleats Skirt 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 
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Technical Sheet 8 

SPECIFICATION SHEET     

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 Style No DRESS-08 

Season F/W 2018/19 

Key Dates June 05th, 2018 

Designer Monica Amelia 

CMT/Factory PR CMT 

GARMENT DESCRIPTION 

Seams                 Top Stitch  

                           Blanket stitch at 

                           neckline and hemline 

Hems                 Rolled edge for hemline 

                          Blanket stitch at hemline 

 

Label Position   Horizontal next to 

                          zipper 

Buttons              - 

Zipper               Invisible zipper at center 

                         back 

 

Thread              Blue 

PATTERN MAKER NOTES 

Size M (Chest 58, Waist: 52, Hip: 62), 

A-line, Princess cutting line, flare cape 

sleeve 

CUTTER NOTES 

1cm seam allowance 

3cm seam allowance for hemline 

MACHINIST NOTES 

Flare cape sleeve, Facing neckline, 

binding armscye 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

  

 

 

 

 

Binding seam  

for armscye 

Blanket Stitch 

Blanket  

Stitch 
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3.3.3. Costing Sheet  

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

TOP-01 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

FABRICS 

Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Blue  0.5 m 140.000  70.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 70.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  1 1 1.500 1.500 

 Resleting  Jepang  25cm 1 1.000 1.000 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 2.500 

SKETCH Fabrics + Trims 72.500 

 Waste - 

CMT 60.000 

Grand Total 132.500 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 299.900 

  

Gross Profit 167.400 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 167.400 
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Costing Sheet 2 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

CULLOTES-02 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

Style No 
Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Blue  0.75m 140.000  105.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 105.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  4 1 1.500 6.000 

 Kancing Bungkus  Ø20 2 500 1.000 

 Resleting Jepang  25cm 1 1.000 1.000 

 Karet Pinggang  3cm 1 1.000 1.000 

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 9.000 

SKETCH Fabrics + Trims 114.000 

 Waste  

CMT 60.000 

Grand Total 174.000 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 389.900 

  

Gross Profit 215.900 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 215.900 
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Costing Sheet 3 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

DRESS-03 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

Style No 
Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Blue  0.7m 140.000  98.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 98.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  4 1 1.500 6.000 

 Resleting Jepang  50cm 1 1.500 1.500 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 7.500 

SKETCH Fabrics + Trims 105.500 

 Waste  

CMT 60.000 

Grand Total 165.500 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 379.900 

  

Gross Profit 214.400 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 214.400 
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Costing Sheet 4 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

OUTER-04 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

Style No 
Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Blue  1m 140.000  140.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 140.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  1 1 1.500 1.500 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 1.500 

SKETCH Fabrics + Trims 141.500 

 Waste  

CMT 60.000 

Grand Total 201.500 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 449.900 

  

Gross Profit 248.400 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 248.400 
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Costing Sheet 5 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

DRESS-05 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

FABRICS 

Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Biru  1,15m 140.000  161.000 

       

       

       

       

 Fabric Total  

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  4 1 1.500 6.000 

 Resleting Jepang  50cm 1 1.500 1.500 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 7.500 

SKETCH Fabrics + Trims 168.500 

 Waste - 

CMT 70.000 

Grand Total 238.500 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 539.900 

  

Gross Profit 301.400 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 301.400 
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Costing Sheet 6 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

TOP-06 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

Style No 
Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Biru  0.6m 140.000  84.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 84.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  1 1 1.500 1.500 

 Resleting Jepang  25cm 1 1.000 1.000 

 Karet Pinggang  2.5cm 1 1.000 1.000 

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 3.500 

SKETCH Fabrics + Trims 87.500 

 Waste - 

CMT 60.000 

Grand Total 147.500 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 339.900 

  

Gross Profit 192.400 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 192.400 
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Costing Sheet 7 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

SKIRT-07 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

FABRICS 

Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Biru  1m 140.000  140.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 140.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Resleting Jepang  25cm 1 1.000 1.000 

 Karet Pinggang  5cm 1 2.000 2.000 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 3.000 

SKETCH Fabrics + Trims 143.000 

 Waste - 

CMT 60.000 

Grand Total 203.000 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 459.900 

  

Gross Profit 256.900 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 256.900 
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Costing Sheet 8 

COSTING SHEET       

Style No Designer Key Dates CMT/Factory 

DRESS-08 Monica Amelia June 05th, 2018 PR CMT 

FABRICS 

Description Colour Order 

No. 

Width Cost  Value 

Katun Batik Biru  1.25m 140.000  175.000 

       

       

       

       

 Fabric Total 175.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order 

No. 

Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Utama Benang 

Putih 

Rajut  5 1 1.500 7.500 

 Resleting Jepang  50cm 1 1.500 1.500 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Trims Total 9.000 

SKETCH Fabrics + Trims 184.000 

 Waste - 

CMT 70.000 

Grand Total 254.000 

  

Mark Up 125% 

Selling Price 569.900 

  

Gross Profit 315.900 

Retail Selling Price  

Sold to Buyer  

  

Actual Profit 315.900 

 

 


