
BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Penampilan fisik seorang individu menjadi hal yang penting untuk 

sebagian besar orang dalam masyarakat. Individu mempresentasikan dirinya 

untuk memperlihatkan satu visual atau identitas yang ingin disampaikan pada 

orang lain. Menurut (Grogan, 2008) bahwa: 

Citra tubuh atau body image merupakan keindahan dan daya tarik dari 
seorang individu. Penelitian terbaru menyebutkan mengenai “tubuh langsing 
itu sempurna” telah semakin berkembang di berbagai negara yang 
kontaknya langsung dekat dengan media dan budaya barat, seperti di 
Amerika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang.  
 

Melalui fesyen, perfilman Hollywood, dan berbagai macam jenis iklan, 

masyarakat diperkenalkan dengan figur-figur perempuan yang lebih langsing. 

Salah satu contoh media massa yang paling berpengaruh terhadap citra tubuh 

perempuan adalah majalah mode. Dari membaca majalah mode sebagian besar 

perempuan mendapatkan motivasi untuk mendapatkan informasi mengenai 

kecantikan, perawatan, gaya dan kebugaran (Tiggerman, 2003: 418).  

 Dengan ini majalah memasarkan informasi visual kepada kaum 

perempuan untuk menjadi seakan-akan lebih baik dan menarik dalam masyarakat. 

(Brewis, 2011) menyatakan tubuh perempuan plus size didefinisikan sebagai 

tubuh yang besar dan tidak mempunyai bentuk secara ideal. Namun beberapa 

orang mengganggap badan plus size identik dengan kata gemuk atau overweight. 

Disamping itu perempuan bertubuh plus size dianggap memiliki kehidupan yang 

lebih makmur dan berkelas dibandingkan perempuan dengan bentuk tubuh 

lainnya. Di Indonesia, badan perempuan plus size menjadi sorotan utama, karena 
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para wanita yang memiliki tubuh plus size memiliki keunikan tersendiri melalui 

bentuk tubuh mereka. Dan itu menjadikan pakaian yang mereka cari jarang 

adanya pada toko. Namun keunikan pada tubuh wanita plus size membuat mereka 

menjadi malu dikarenakan pakaian yang tidak sesuai. Hanya saja perempuan-

perempuan Indonesia yang berbadan plus size seharusnya lebih berani dan melihat 

postur tubuh mereka sesuai dengan body types masing-masing agar dapat 

memakai baju yang sesuai dengan gaya dan postur tubuh mereka.  

 Menurut buku Fashion From Concept to Consumer karangan Gini 

Stephen Frings untuk Sub-Bab mengenai dunia rancang busana menyatakan “dari 

jaman abad ke-19 secara mendunia, salah satu tema yang jelas yang muncul 

adalah bahwa perempuan plus size telah terpinggirkan oleh industri fesyen sejak 

itu ada.” Peran industri fesyen telah berpengaruh dalam banyak hal maupun status 

kelas seseorang ataupun tampilan dari gaya mereka sendiri pada abad tersebut. 

Namun dari abad-19 plus size mulai dikenal dan merupakan salah satu kategori 

persentase terbesar dalam penjualan retail pada abad tersebut. Sehingga dari abad 

ke-19 hingga abad ke-20 plus size mulai diterima oleh masyarakat dan terkenal 

dikarenakan banyak masyarakat terutama perempuan yang mempunyai tubuh plus 

size. Namun pada industri fesyen yaitu retail sangat jarang mempunyai ukuran 

melebihi size L. Dikarenakan retail hanya membuat ukuran normal yang sudah 

ada atau ukuran ideal perempuan saja yaitu S (small), M (medium), dan L (large). 

Banyaknya perempuan plus size mengeluh dengan masalah ukuran pada toko 

retailer karena tidak adanya ukuran yang mereka cari. Itu membuat perempuan 

plus size merasa terasingkan dan merasa didiskriminasi sebab ukuran yang mereka 

cari tidak ada dan style mereka butuhkan tidak cocok dengan tubuh mereka 
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masing-masing.  

 Di era saat ini pakaian pada wanita plus size masih terlihat simpel saja 

dikarenakan sangat jarang memakai style pakaian yang bermotif beraneka ragam 

dengan menggunakan teknik pecah pola dan digital printing. Pada retail store pun 

hanya memiliki style yang normal saja terutama pada pola pakaian yang hanya 

pola standard ataupun basic saja. Dan penggunaan teknik pecah pola dan digital 

printing jarang terlihat pada era saat ini dikarenakan kurangnya style yang cocok 

untuk tubuh wanita plus size. Menurut buku Ava yang berjudul The Fundamentals 

of Fashion Design bahwa: 

 Digital printing merupakan metode dalam mencetak gambar/citra digital 

yang diolah oleh komputer ke permukaan material atau media fisik oleh 

mesin cetak/printer. Adapun digital printing memiliki berbagai macam 

teknik, ada yang berupa direct to garment, adapun juga reactive dye 

printing, roller printing, screen printing, transfer printing dan masih banyak 

lainnya.  

Teknik digital printing yang pada umumnya sering dipakai adalah teknik reactive 

dye printing yang biasanya menggunakan bahan natural dan organik seperti katun, 

sutra, wol, kasmir, dan masih banyak lainnya. Dengan teknik digital printing 

tersebut material yang digunakan diharapkan mampu mengubah suasana dalam 

diri pada saat dipakai oleh penggunanya. Dengan teknologi digital printing dan 

teknik pecah pola yang digunakan, wanita plus size akan memiliki alternatif yang 

bisa digunakan sebagai cara untuk memanipulasi, khususnya bentuk tubuh wanita 

dengan usia 25 hingga 35 tahun dan juga memiliki alternatif penampilan baru 
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karena jenis material dan pola corak kain yang digunakan bisa dicustomize 

sehingga terlihat berbeda dari yang lain.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan masalah yang akan dibahas dan 

dicari penyelesaiannya melalui perancangan ini yaitu :  

 Bagaimana rancangan pakaian wanita ready to wear plus size dengan 

teknik pecah pola untuk memanipulasi bentuk tubuh pada brand Clay? 

 

1.3. TUJUAN PERANCANGAN  

 Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  

a) Menciptakan desain fesyen ready to wear plus size untuk wanita karir 

berusia 25-35 tahun yang menyukai style fashion dan shopping 

b) Menciptakan desain fesyen ready to wear plus size menggunakan bahan 

pecah pola yang beraneka macam dan ada beberapa yang menggunakan 

pengaplikasian digital printing 

c) Menciptakan desain fesyen ready to wear plus size yang sesuai dan 

bernilai jual bagi brand Clay. 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN  

  Perancang sangat mengutamakan detail dari produk yang akan dibuat. 

Karakteristik yang digunakan dalam produk yaitu teknik yang digunakan dalam 

pakaian tersebut dan siluet seperti pecah pola. Perancang menggunakan aplikasi 

digital printing pada produk koleksi yang akan dibuat dan disamping itu untuk 

menambah kesan memanipulasi ditambahkan dengan beberapa corak atau motif 
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yang beragam seperti optical illusion agar pakaian tersebut terlihat tidak biasa. 

Bahan yang digunakan juga harus nyaman agar si pemakai dapat leluasa bergerak. 

Masing-masing produk yang dibuat pada koleksi ini sangat mementingkan siluet 

pada saat dipakai oleh pemakainya. Pada saat dipakai terlihat pakaian tersebut 

dapat memanipulasi bentuk tubuh dengan balutan printing pada kain dan pecah 

pola yang terdapat pada pakaian. Teknik printing dibuat agar pada saat si pemakai 

memakai pakaian tersebut membuat ilusi mata jika dilihat dengan orang 

sekitarnya. Inilah salah satu karakteristik yang digunakan oleh perancang agar 

wanita plus size terlihat lebih menarik.  

 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN  

 Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  

a) Membangun kesadaran para wanita plus size untuk lebih berani untuk 

bergaya dan mengekspresikan gaya mereka 

b) Menciptakan new things dalam hal inovasi desain pakaian wanita plus size  

c) Memajukan perkembangan industri fesyen untuk kedepannya.  

d) Menciptakan ukuran yang sesuai untuk perempuan plus size. 

e) Menciptakan model pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh wanita plus 

size.  

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN  

 Didalam bab ini, anda memberikan batasan kepada penggalian dan 

perancangan anda. Hal yang umum yang menjadi batasan :  

a. Batasan ilmu  
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  Perancangan yang dilakukan berada pada ruang lingkup ilmu desain  

  fesyen  

b. Batasan material  

  Perancangan yang dilakukan menggunakan bahan utama jersey, double  

  knit dan scuba    

c. Batasan teknologi  

  Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik digital printing  

d. Batasan waktu  

  Perancangan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan 

e. Batasan pasar  

1) Geografis  

  Perancangan dilakukan pada wilayah Indonesia 

2) Demografis 

  Perancangan ditunjukkan untuk wanita karir berusia 25-35 

tahun. Konsumen berada dikelas ekonomi middle up class, 

tinggal didaerah perkotaan, dan mempunyai pendidikan tinggi  

3) Psikografis  
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Berdasarkan teori VALS, perancangan ditujukan kepada 

Innovators atau Inovator dan Thinkers atau pemikir. Inovator 

adalah paling reseptif terhadap ide baru dan merupakan 

konsumen yang sangat aktif. Thinkers atau pemikir cenderung 

berpendidikan tinggi dan terbuka terhadap ide-ide baru. Terkait 

produk, mereka mencari daya tahan dan fungsionalitas.  

 

1.7. DEFINISI ISTILAH 

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

pakai. Atau bisa disebut juga dengan busana yang bisa langsung dipakai dengan 

mudah tanpa harus melakukan pengukuran badan dan memesan desainnya 

terlebih dahulu seperti saat membuat busana couture atau memesan baju ke 

penjahit.  

 Plus size : istilah yang diaplikasikan pada individu rata-rata untuk 

perawakannya lebih besar (terkadang tapi tidak terlalu kelebihan berat badan atau 

obesitas) yang terutama terlibat dalam permodelan pakaian ukuran plus.  

 Pecah pola : pola dasar yang sudah digambar sesuai garis perubahannya, 

lalu digunting dan dipisahkan menurut garis dan bentuk masing-masing yang 

sudah dibuat, dan kemudian dirancang di atas bahan. 

 Memanipulasi : mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan atau 

mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai 

tujuan yang dikehendaki.  
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 Bentuk tubuh : macam-macam tampilan fisik manusia secara apa adanya 

yang dilihat secara tampilan bagian luarnya saja, untuk kepentingan pengambilan 

ukuran, pembuatan pola dan pada akhirnya pada pembuatan busana.  

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN  

Metode merupakan “cara”, berarti bagaimana cara atau proses atau alur 

kerja yang dilakukan perancang dalam merancang karya TA. Pengertian ini 

tentunya menjelaskan secara garis besar bagaimana mulai dari mencari 

permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, analisis data, ide rancangan, 

hasil produk. 

1.  Batasan  

 Perancangan terbatas pada pembuatan pakaian wanita brand Clay plus size 

dengan teknik pecah pola dan pengaplikasian digital printing untuk memanipulasi 

bentuk tubuh pada wanita plus size. Material yang digunakan berupa jersey, 

double knit dan scuba. Dari segi teknologi, perancang menggunakan teknik digital 

printing. Dari letak geografis, pasar yang dituju berada pada wilayah Indonesia. 

Dari sisi demografis, perancangan ditunjukkan untuk wanita karir berusia 25-35 

tahun. Konsumen berada dikelas ekonomi middle up class, tinggal didaerah 

perkotaan, dan mempunyai pendidikan tinggi. Dan dari segi psikografis, 

Berdasarkan teori VALS, perancangan ditujukan kepada Innovators atau Inovator 

dan Thinkers atau pemikir. Inovator adalah paling reseptif terhadap ide baru dan 

merupakan konsumen yang sangat aktif. Thinkers atau pemikir cenderung 

berpendidikan tinggi dan terbuka terhadap ide-ide baru. Terkait produk, mereka 

mencari daya tahan dan fungsionalitas. Pemakai dari produk ini mempunyai 
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ketertarikan dengan fesyen yang up to date atau tren terbaru, memiliki rasa 

kepercayaan diri yang tinggi terhadap fesyen, dan merupakan wanita karir yang 

menyukai berbelanja & hang out.  

2. Identifikasi Masalah  

  Identifikasi masalah merupakan tahapan awal bagaimana perancang mulai 

menganalisa masalah yang ada dilingkungan sekitar yang berkaitan dengan 

bidang fesyen. Dalam tahap ini dijabarkan bahwa perancang membahas mengenai 

konsep tubuh plus size yang diartikan sebagai bentuk dan ukuran tubuh yang 

dinilai kurang sempurna dan sangat tidak diinginkan oleh seseorang. Oleh karena 

itu, konsep seperti ini seharusnya lebih dibahas secara jelas lagi dikarenakan tidak 

semua wanita plus size dijuluki wanita yang besar dan tidak sempurna. Seperti 

yang kita tahu bahwa media saat ini menyampaikan pesan-pesan kepada 

masyarakat bahwa wanita langsing itu cantik, dan cantik itu baik. Menurut (Myers 

dan Biocca, 1992:108-133), “media saat ini menyampaikan pesan bahwa wanita 

yang dinilai langsing itu cantik, dan begitu pula cantik itu adalah sesuatu yang 

baik.” Media massa sangat memegang peranan penting terutama mengenai hal 

tentang konsep tubuh ideal yang diikuti oleh masyarakat. Kenyataan yang 

diketahui wanita yang memiliki tubuh langsing atau bisa dibilang model-model 

wanita bertubuh langsing itu sangat tidak normal dan berisiko terkenal penyakit 

lebih mudah.  

 Ukuran dan bentuk tubuh menjadi sesuatu yang penting, terutama jika 

dihubungkan dengan penampilan. Menurut para mahasiswi, ukuran dan bentuk 

tubuh yang ideal sangat menunjang penampilan. Wanita dengan bentuk tubuh 

yang ideal dinilai lebih menarik, salah satu alasannya karena bisa menggunakan 
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berbagai macam jenis dan model pakaian sesuai dengan yang mereka inginkan. 

Karena merasa tubuhnya masih belum ideal, para mahasiswi pun sering merasa 

kurang percaya diri. Mereka suka menutupi atau menyamarkan bagian tubuh yang 

tidak mereka sukai, biasanya dengan cara menggunakan pakaian tertentu yang 

dapat menyembunyikan “kekurangan” fisiknya.  

 Masalah utama pada wanita plus size adalah pemilihan pakaian yang 

membuat mereka kurang percaya diri dikarenakan sulitnya mencari pakaian yang 

sesuai dengan tubuh mereka. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, wanita 

yang merasa badannya masih terlalu besar, terutama mereka yang memang 

memiliki tipe tubuh plus size, lebih sering menerima perlakuan kurang 

menyenangkan yang berkaitan dengan bentuk dan ukuran tubuh daripada mereka 

yang berat badannya terbilang langsing. Dari masalah seperti ini penulis mencoba 

untuk meneliti lebih dalam mengenai keinginan para wanita berbadan plus size 

terhadap pakaian yang ingin mereka pakai. Semua masalah yang telah dibahas 

pada penelitian ini disimpulkan bahwa permasalahan wanita plus size selalu pada 

pakaian yang mereka pakaian dan kritikan yang tidak pantas. 

3. Teori  

  Teori yang dipakai pada penelitian ini dengan menggunakan data 

sekunder dan sumber-sumber yang memudahkan perancang untuk mengetahui 

informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan yang akan dikerjakan. Buku 

dan media massa sangatlah berpengaruh dalam pengerjaan laporan ini. Teori yang 

gunakan yaitu bagaimana mengetahui perkembangan pada wanita plus size, 

disamping dari perkembangan perlu diketahui mengenai tren yang sedang muncul 

pada wanita plus size. Kemudian pada saat ini apakah pakaian wanita plus size 
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memiliki desain dengan menggunakan teknik pecah pola dan kemudian ada 

beberapa yang menggunakana digital printing kain, teknik printing seperti apa 

yang digunakan. Adapun teori mengenai teknik fabric manipulation yang dapat 

membuat berbagai macam tekstil hingga menjadi bentuk baru dan menarik. 

Bagaimana pola pada pakaian wanita plus size di era saat ini, apakah mengalami 

perubahan, ataupun material yang digunakan seperti apa. Dan tidak lupa teori 

bagaimana perilaku psikologi pada wanita plus size pada jaman saat ini, apakah 

masih kurang percaya atau tidak.   

  

4. Ideasi  

 Dari penelitian yang sudah diamati dengan perancang mengenai 

permasalahan wanita plus size ditemukan bahwa pakaian dari wanita plus size saat 

ini masih kurang dikarenakan pada retail store maupun online shop hanya 

terdapat size standard (S, M, dan L), dan begitu juga pada store yang menjual 

pakaian wanita plus size hanya menjual pakaian yang simpel dan tidak 

fashionable, dikarenakan permasalahan tubuh pada wanita plus size yang susah 

untuk dibuatkan model yang lebih bergaya. Dan kemudian dari permasalahan 

itulah yang perancang memunculkan sebuah ide yang dapat membantu 

menemukan solusi untuk para wanita plus size. Dengan membuat pakaian wanita 

plus size yang lebih up to date, fashionable, dan nyaman untuk dipakai. Tidak 

hanya dengan satu model saja namun dengan macam model yang dapat dipilih 

dengan wanita plus size. Disamping itu dengan menambahkan aplikasi teknik 

digital printing pada pakaian wanita plus size, pakaian yang dikenakan akan 

terlihat lebih modern dan trendy. Pemakaian digital printing pada pakaian 
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berfungsi menambah kesan menarik jika dipakai oleh penggunanya dan pakaian 

terlihat lebih bertekstur atau berwarna dikarenakan terdapat motif yang beraneka 

ragam.  

        

 

 

Tabel 1.1 Diagram Tahapan Dalam Metode Perancangan 

Sumber: Dokumen Penulis 

BATASAN: 
Ilmu : ruang lingkup 
ilmu desain  
Material : jersey, 
double knit dan scuba 
Teknologi : teknik 
printing 
Waktu : 6 bulan  
Pasar :  

- Geografis : 
Indonesia 

- Demografis : 
wanita karir 
usia 25-35 
tahun. 
Ekonomi 
middle up 
class 

- Psikografis : 
memakai teori 
VALS, 
ditujukan 

Identifikasi Masalah: 
Bagaimana rancangan busana 
wanita ready to wear plus size 
dengan teknik pecah pola dan 
untuk memanipulasi bentuk 
tubuh pada brand Clay? 

TEORI 
Buku :  

- Perkembanga
n pada wanita 
plus size 

- Tren fesyen 
pada wanita 
bertubuh plus 
size 

- Teknik pecah 
pola 

- Digital 
printing pada 
kain 

- Teknik fabric 
manipulation 

- Material yang 
digunakan 
pada pakaian 
wanita plus 
size 

- Perilaku 
psikologi 
yang terjadi 
pada wanita 
plus size. 

Media massa :  
- Perkembanga

n wanita plus 
size 

- Tren fesyen 
wanita plus 
size 

Data-data yang diperoleh dari: 
• Buku, jurnal tesis, 

disertasi, esai-esai, media 
online, dsb 

• Penyebaran angket untuk 
100 responden 

• Wawancara dengan 12 
ahli (expert user), extreme 
user yang ditujukan pada 
suatu komunitas, dan 5 
expert panel.  

• Observasi lapangan  

IDEASI 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 


