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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Industri fashion berkontribusi besar terhadap devisa negara, PDB nasional 

dan penyerapan tenaga kerja (Oktiani, 2017). LVMH for South Asia, South East 

Asia, & Middle East dalam Nayak (2012) menyatakan Indonesia akan menjadi 

pasar luxury terbesar di Asia Tenggara untu beberapa tahun ke depan. Peningkatan 

pada luxury fashion di Indonesia terkait dengan perkembangan sosial media di 

masyarakat yang berpengaruh pada gaya hidup tinggi terhadap tingkat kesadaran 

merek, sifat materialistis, terciptanya perbandingan sosial, inovasi fesyen dan 

meningkatnya keterlibatan masyarakat di dunia fashion dengan munculnya kaum 

sosialita di masyarakat metropolitan.  

Sosialita tak ubahnya seperti syndrome yang muncul ditengah-tengah 

masyarakat metropolitan, yaitu masyarakat yang dicirikan dengan sisi ekonominya 

yang tinggi, industrialisasinya yang maju, serta modernitasnya yang canggih (Ade 

Yulfianto, 2014). Adanya anggapan bahwa kaum sosialita dianggap glamour dan 

menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang sehingga banyak masyarakat yang tertarik 

untuk mengadopsi gaya hidup mewah sosialita sebagai ajang aktualisasi diri 

mereka. 

Perkembangan budaya sosialita ini berdampak pada banyaknya event 

sosialita yang mulai bermunculan antara lain; fashion show, gathering, pembukaan 

butik, arisan berhadiah mewah, pesta kelulusan, dan lain sebagainya. Acara 

sosialita menuntut pesertanya untuk tampil se-fashionable dan se-glamour mungkin 
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sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan luxury fashion goods, salah satunya 

adalah terhadap evening gown. Semakin meningkatnya permintaan terhadap 

busana, semakin pula desainer berlomba-lomba untuk menciptakan busana yang 

unik dengan kualitas yang terbaik untuk menarik konsumen.  

Party wear atau yang biasa disebut busana pesta adalah busana yang dipakai wanita 

untuk menghadiri pesta atau acara resmi pada malam hari. Biasanya untuk acara 

formal berlengan tertutup sehingga kelihatan rapi dan sopan tetapi tetap terlihat 

mewah. Dalam penelitian ini peniliti ingin mengangkat luxury fashion pada party 

wear dengan penerapan teknik embroidery klasik Italia yang berkembang pada abad 

ke 19 yaitu Ars Panicalensis. Perancang mengangkat teknik Ars Panicalensis yang 

diinovasikan ke dalam rancangan evening gown yaitu teknik Ars Panicalensis.  

Pada umumnya teknik Ars Panicalensis digunakan untuk membuat kerudung 

pengantin, tali, dan taplak meja. Melihat dari kurangnya inovasi terhadap teknik 

Ars Panicalensis tersebut penulis melihat peluang untuk mengembangkan variasi 

desain pakaian dan ingin mengangkat teknik tersebut menjadi ide perancangan yang 

dikombinasikan dengan party wear dengan sentuhan desain yang modern sesuai 

dengan fashion tren dan tren warna 2018. Siluet yang dipakai untuk pembuatan 

evening gown adalah siluet fit and flare, dimana bentuk siluet ini dapat memberikan 

kesan langsing dan feminin pada tubuh wanita. Selain menciptakan inovasi baru 

dari pengembangan teknik Ars Panicalensis, perancangan gaun malam ini juga 

bertujuan untuk memberikan pakaian yang nyaman dengan desain yang modern dan 

elegan untuk wanita Indonesia, disamping itu juga berkontribusi dalam industri 

kreatif di Indonesia. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yang akan 

dibahas dan dicari solusinya melalui rancangan ini yaitu, “Bagaimana merancang 

pakaian women luxury party wear dengan menggunakan teknik embroidery Ars 

Panicalensis pada brand Déesse?” 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Adapun tujuan dalam pembahasan tugas akhir ini adalah : 

a. Menciptakan desain pakaian Luxury Party Wear untuk wanita 

berusia 20-35 tahun yang aktif dalam berbagai acara sosalita. 

b. Menciptakan desain pakaian Luxury Party Wear dengan inovasi 

penerapan embroidery klasik Ars Panicalensis pada kain Tile. 

c. Menciptakan desain pakaian Luxury Party Wear yang sesuai dan 

bernilai jual bagi brand Déesse 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan produk busana pesta 

semi formal yang dikombinasikan dengan embroidery klasik dari Italia, Ars 

Panicalensis yang ditujukan untuk target market wania berusia 20 sampai 35 tahun 

yang mayoritas tinggal di perkotaan dengan tingkat sosial menengah keatas dan 

memiliki karakter feminine. Penggunaan bahan yang berkualitas serta jahitan yang 

rapi menjadi prioritas utama dalam perancangan produk evening gown ini. 

Perancangan produk party wear ini dapat digunakan sebagai sarana ekperimental 

dengan pengkombinasian teknik hand embroidery klasik dengan desain yang lebih 
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modern dan dengan harapkan akan diterima dan menarik perhatian wanita 

Indonesia. 

1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat dalam perancangan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Menciptakan kebaruan dalam hal penerapan embroidery klasik Italy, Ars 

Panicalensis ke produk party wear. 

b. Menciptakan inovasi embroidery klasik dengan desain modern yang di 

terapkan pada party wear. 

c. Meyakinkan bahwa produk dengan teknik klasik dapat diolah menjadi 

produk yang modern dengan desain yang telah difokuskan terhadap 

kebutuhan konsumen. 

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

industri fesyen. 

e. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis akan membahas perancangan 

dan pengembangan produk party wear dengan teknik embroidery Ars Panicalensis. 

Untuk itu, agar mendapatkan arah pembahasan yang lebih baik sehingga tujuan 

penulisan Tugas Ilmiah ini bisa dicapai, maka penulis akan membatasi ruang 

lingkup permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut: 

a. Batasan ilmu  
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Ilmu yang digunakan dalam perancangan party wear adalalah ilmu desain, 

ilmu pembuatan pola, dan ilmu pembuatan teknik embroidery Ars 

Panicalensis. 

b. Batasan material 

Perancangan party wear batasan materialnya adalah pada penggunaan kain 

tile yang sesuai untuk penerapan hand embroidery Ars Panicalensis. 

c. Batasan waktu 

Adapun batasan waktu dalam perancangan ini penulis memiliki kurun 

waktu kurang lebih 6 bulan yang berlangsung dari periode Januari 2018 

hinngga Juni 2018. 

d. Batasan pasar 

1) Geografis 

Perancangan ditujukan pda wilayah Indonesia, khususnya di kota 

besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali. 

2) Demografis 

Perancangan ditujukan kepada wanita berusia20-35 tahun yang 

memiliki ketertarikan terhadap fesyen dan sering hadir dalam acara 

sosial. Target market berada di kelas middle class hingga upper 

class, dan berpendidikan tinggi. 

3) Psikografis 

Berdasarkan teori VALS perancangan ditujukan kepada Innovator dan 

Experiencer. Innovator merupakan orang yang sukses, canggih, aktif, memimpin 

orang lain dengan kepercayaan diri tinggi dan sumber daya melimpah, sedangkan 
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Experiencer orang yang muda, penting, antusias, impulsive dan pemberontak. 

Mereka mencari keragaman dan kegembiraan, menikmati hal baru, unik dan penuh 

resiko 

1.7 DIFINISI ISTILAH 

Luxury fashion goods adalah pakaian, aksesoris, tas, sepatu, jam  tangan, 

perhiasan, dan parfum yang digunakan hanya untuk memamerkan produk bermerek 

tertentu akan membawa prestise kepada pemilik. 

Party Wear adalah busana yang dipakai wanita untuk menghadiri pesta atau 

acara resmi pada malam hari. Biasanya untuk acara formal berlengan tertutup 

sehingga kelihatan rapi dan sopan tetapi tetap terlihat mewah. 

Hand embroidery adalah teknik sulaman dengan menggunakan tangan 

Ars Panicalensis merupakan teknik embroidery klasik dari Italia yang 

berkembang pada abad ke 19. Penerapan teknik Ars Panicalensis sendiri 

dikembangkan lewat media kain tile/ tulle. 

Party Wear dengan penerapan teknik embroidery Ars Panicalensis adalah 

busana pesta formal malam dengan penerapan teknik sulaman tangan dari Italia 

yang diterapkan pada kain tile. 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode pengumpulan data dalam perancangan ini menggunakan data 

kualitatif dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan pengumpulan 

data : 

a. Batasan 
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Batasan perancangan produk party wear ini berdasarkan 4 faktor 

yaitu batasan ilmu mengenai ilmu desain, pola dan teknik embroidery, 

batasan material pada pembuatan party wear dengan penggunaan kail tile 

yang sesuai untuk penerapan hand embroidery Ars Panicalensis, batasan 

waktu yang penulis memiliki dengan kurun waktu kurang lebih 6 bulan yang 

berlangsung dari periode Januari 2018 hinngga Juni 2018, serta batasan 

pasar yang dilihat dari segi geografis perancangan ditujukan pda wilayah 

Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, segi 

demografis perancangan ditujukan kepada wanita berusia 20-35 tahun yang 

memiliki ketertarikan terhadap fesyen dan sering hadri dalam acara sosial. 

Target market berada di kelas middle claa hingga upper class, dan 

berpendidikan tinggi, dan psikografis berdasarkan teori VALS perancangan 

ditujukan kepada Innovator dan Experiencer. 

b. Identifikasi Masalah 

Perancangan ini mengidentifikasi adanya pengaruh perkembangan 

teknologi terutama media sosial pada daya beli wanita perkotaan terhadap 

luxury fashion wear khususnya party wear. Inovasi party wear dengan 

teknik embroidery Ars Panicalensis merupakan pengembangan ide 

embroidery klasik pada busana malam dengan rancangan desain embroidery 

modern. 

c. Teori 

Teori yang digunakan berfokus pada perancangan luxury party wear 

dan teknik embroidery Ars Panicalensis yang akan dibahas lebih lanjut pada 
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penulisan Tugas Akhir “Perancangan pakaian women luxury party wear 

dengan menggunakan teknik embroidery Ars Panicalensis pada brand 

Déesse”. 

d. Data Yang Diperoleh 

Data-data pendukung perancangan menggunakan metode 

penggalian data yaitu data kualitatif yang dikumpulkan melalui riset pasar 

dan riset kreatif. Riset pasar merupkan riset yang dilakukan untuk 

memperoleh data seputar target market yang diinginkan dalam perancangan 

produk yang terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil 

kuisioner, wawancara dan obervasi, data sekunder yang diperoleh dari 

jurnal, buku dan artikel penguat. Riset kreatif merupakan riset yang 

digunakan sebagai data pendukung perancangan dari sisi produk, desain, 

dan teknik yang digunakan. Data primer dari riset kreatif yaitu berasal dari 

wawancara dengan 6 expert panel dan 12 extreme user untuk mengetahui 

trend pakaian, desain yang paling diminati, ketersediaan terhadap produk 

yang dirancang, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder dari riset 

kreatif diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website, youtube, dan dokumen-

dokumen. 

e. Ideasi 

Ideasi atau eksperimen yang dilakukan penulis dalam perancangan 

produk party wear pada tahapan ini berdasarkan pengumpulan data dari riset 

pasar dan riset kreatif yang telah dikumpulkan yang berupa kuisioner, 

wawancara dengan expert panel, wawancara dengan extreme user, 
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observasi dan studi literature dari buku, jurnal, website sebagai bahan 

pendukung perancangan party wear dengan teknik embroidery Ars 

Pancialensis. 

f. Solusi Desain 

Solusi desain pada perancangan ini tentunya akan terwujud dari 

perealisasian dan pengembangan ide produk menjadi party wear dengan 

inovasi embroidery Ars Panicalensis. 

g. Prototype 

Proses penentuan beberapa desain dalam perancangan ini yang 

kemudian dipilih dan direalisasikan merupakan tahap prototype. Melalui 

beberapa tahap evaluasi desain party wear dan embroidery, penulis juga 

akan menentukan material bahan yang akan digunakan dalam perancangan. 

h. Produk Akhir 

Perealisasian produk akhir dari evaluasi prototype yang sudah sesuai 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Koleksi produk akhir perancangan terdiri dari 3 pakaian party wear dengan 

metode eksperimental dari penerapan teknik embroidery klasik Ars 

Panicalensis dengan kombinasi material bahan lainnya yang dijahit dengan 

kualitas jahitan yang baik. 
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Tabel 1. Metode Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUK AKHIR 

BATASAN : 

a. Batasan ilmu  

ilmu desain, ilmu pola, ilmu 

embroidery Ars Panicalensis. 

b. Batasan material 

kain tile 

c. Batasan waktu 

Januari hingga Juni 2018. 

d. Batasan pasar 

Wanita berusia20-35 tahun yang 

tertarik dengan fesyen dan berada 

di kelas middle class hingga 

upper class, dan berpendidikan 

tinggi yang tinggal di kota besar 

di Indonesia dan merupakan 

Innovator dan Experiencer 

berdasarkan teori VALS. 

TEORI: 

Teori party wear 
Teori hand 
embroidery Ars 
Panicalenis 

Identifikasi Masalah : 

Bagaimana merancang 

pakaian women luxury 

party wear dengan 

menggunakan teknik 

embroidery Ars 

Panicalensis pada brand 

…? 

 

Data-data yang diperoleh dari : 

 Kepustakaan 

 Wawancara calon konsumen 

 Wawancara ahli 

IDEASI atau EKSPERIMEN 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 


