
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan banyak hal di 

sepanjang hidupnya, Menurut Rizkacil (2012), kebutuhan manusia dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau 

prioritas (kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder atau pelengkap dan 

kebutuhan tersier), kebutuhan berdasarkan sifat (kebutuhan jasmani atau fisik dan 

kebutuhan rohani atau mental), kebutuhan berdasarkan waktu (kebutuhan 

sekarang atau mendesak dan kebutuhan masa depan), serta kebutuhan bedasarkan 

subyek penggunanya (kebutuhan individual dan kebutuhan sosial). 

Pakaian merupakan kebutuhan jasmani dan mendasar pada manusia 

dengan fungi untuk melindungi tubuh. Pakaian terus berkembang dari waktu ke 

waktu dani era globalisasi, masyarakat menggunakan pakaian bukan hanya 

sekedar untuk menutupi tubuh namun juga untuk memperlihatkan standard atau 

status sosial. Perkembangan fesyen terus mengalami kemajuan dari segi desain, 

bahan maupun konstruksi. Fesyen saat ini dapat mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat seperti sosial ekonomi, politik, seni, gender, perkembangan 

tekonologi dan sebagainya. Namun sangat disayangkan karena saat ini fesyen 

lebih banyak berkembang pada pakaian siap pakai saja (Kisfaludy, 2008:59). 

Pakaian dengan desain dan inovasi baru dapat menjadi gaya yang mudah menarik 

perhatian karena pemikiran masyarakat terhadap hal-hal baru yang menarik sudah 

mulai terbuka. 
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Modernisme membuat keindahan seni kontemporer menjadi ketinggalan 

zaman dan semakin tidak terlihat bermakna sehingga banyak masyarakat yang 

sering menganggap remeh suatu karya seni kontemporer. Masyarakat sekarang ini 

banyak yang menganggap atau menyamakan kecantikan dengan feminisme, 

sedangkan maskulin dengan keluhuran. Kecantikan tersebut kini banyak yang 

digunakan hanya untuk berjualan sedangkan maknanya sendiri tidak banyak 

diketahui. Keselarasan dan keseimbangan historis sudah diadu melawan 

keagungan atau modernisasi. Untuk mengembalikan atau menyuguhkan seni 

kontemporer sebagaimana mestinya kepada masyarakat, diperlukan paradigma 

baru yang radikal (Albero, 2004:37). 

Seni merupakan salah satu unsur yang mejadi inspirasi fesyen. Fesyen dan 

seni merupakan dua hal yang saling berkaitan sehingga perkembangan seni akan 

mempengaruhi perkembangan fesyen dunia pula. Perkembangan seni di Indonesia 

semakin menurun karena semakin minimnya sumber daya manusia yang mau 

memperkenalkan serta menunjukkan keunikan atau makna seni itu sendiri. Tanpa 

adanya perkembangan seni yang baik, fesyen di Indonesia tidak akan berkembang 

secara maksimal dan hanya berpaku pada pakaian-pakaian siap pakai pada 

umumnya. Inovasi baru diperlukan agar unsur seni tidak semakin pudar dan dapat 

diingat oleh masyarakat. Salah satu cara penerapan seni pada fesyen adalah 

dengan eksperimen kain maupun menggunakan teknik dekonstruksi pada proses 

pembuatan pakaian karena dalam perkembangannya, dekonstruksi relevan untuk 

bidang seni. (Kristeva, 1980) 

Dengan pembuatan pakaian wanita eksperimental dengan mengangkat seni 

kontemporer abstrak Indonesia sebagai inspirasinya, diharapkan merek Couvѐ 
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Label dapat membuka pandangan masyarakat awam khususnya masyarakat 

Indonesia agar lebih terbuka dan menghargai makna seni sebagaimana seni sendiri 

ada untuk memberikan pesan-pesan yang ingin disampaikan pelaku seni bukan 

hanya digunakan sebagai hiasan semata. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah yang akan 

dibahas dan pencarian solusi terhadap masalah tersebut melalui perancangan ini 

yaitu: Bagaimana merancang pakaian wearable art dengan teknik dekonstruksi 

dan melting technique pada merek Couvѐ Label? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

a. Mengetahui perkembangan pakaian wanita di Indonesia. 

b. Mengetahui bentuk eksperimen yang dilakukan untuk aplikasi pakaian 

Couvѐ Label. 

c. Mengetahui penggunaan teknik dekonstruksi dan melting technique untuk 

merek Couvѐ Label. 

d. Mengetahui cara seni kontemporer dapat diadaptasi menjadi pakaian. 

e. Mengetahui apa yang membuat produk Couvѐ Label berbeda. 

 

1.4. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Rancangan produk yang akan dibuat adalah produk pakaian wanita dengan 

teknik dekonstruksi. Teknik dekonstruksi sendiri merupakan sebuah pemecahan 

sebuah konstruksi namun dengan pemecahan itu akan menghasilkan sesuatu yang 
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tidak kosong (Turiman, 2015:309). Bisnis ini akan berusaha membuat teknik 

dekonstruksi tersebut sehingga dapat menghasilkan bentuk pakaian baru yang 

tidak “pasaran” di masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Pakaian yang 

dibuat akan mengadaptasi seni kontemporer, khususnya seni kontemporer abstrak. 

Adaptasi pakaian tersebut akan dibuat menjadi manipulasi detail pakaian.  

 

1.5. Pentingnya Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan produk pakaian wanita dengan desain baru, unik dan 

yang dapat bersaing pada pasar Internasional. 

b. Menciptakan pemikiran baru kepada masyarakat bahwa pakaian 

dengan teknik dekonstruksi dapat menjadi terobosan baru dalam tren 

fesyen. 

c. Melestarikan kearifan budaya lokal yaitu seni kontemporer Indonesia. 

d. Menciptakan kesadaran akan besarnya potensi seni masyarakat 

Indonesia. 

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

industri fesyen. 

f. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

 

1.6. Asumsi Dan Batasan Perancangan 

Perancangan yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan bisnis ini 

sebaiknya disikapi dengan hati-hati oleh pemakai sesuai dengan asumsi yang 

menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam 
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memanfaatkannya. Keterbatasan dari hasil perancangan yang akan bisnis ini 

hasilkan diantara lain: 

a. Penelitian hanya dilakukan perorangan oleh penulis dengan ilmu yang 

telah didapatkan dari Universitas Ciputra. 

b. Penelitian hanya diperkuat menggunakan sumber-sumber seperti buku, 

jurnal, media online, wawancara dan observasi. 

c. Wawancara yang dilakukan hanya kepada calon konsumen dan para ahli. 

d. Observasi terbatas pada observasi online dan langsung. 

e. Bahan atau material yang akan dimanfaatkan pada perancangan produk 

baru bisnis ini terbatas pada bahan-bahan yang mudah dimanipulasi. 

f. Teknik yang akan digunakan pada perancangan bisnis terbatas pada teknik 

dekonstruksi bahan dan pola. 

g. Penelitian hanya dilaksanakan dalam waktu kurang dari satu tahun. 

 

1.7. Definisi Istilah 

1.7.1. Seni Kontemporer 

Menurut Maria, Mia dan Biarezky, Belle Bintang (2015:22) dalam 

bukunya yang berjudul “Berbagi Pengetahuan tentang Seni Rupa Indonesia”, seni 

Indonesia terbagi menjadi empat jenis yang masing-masing memiliki perbedaan 

cukup signifikan sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu: 
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Tabel 1.1. 

Empat Perbedaan Macam Seni. 

Sumber : Maria, Mia dan Biarezky, Belle Bintang (2015 : 22). 

Klasik Tradisional 

Merupakan seni yang hanya ada dan 

populer di zaman dahulu dan tidak 

berkembang di zaman modern. Seni 

klasik memiliki estetika yang tetap 

sejak dahulu dan tidak berubah 

dipengaruhi oleh perkembangan zaman 

dan budaya. Salah satu contoh seni 

klasik yang terlihat adalah seni pada 

zaman kerajaan Hindu-Buddha sekitar 

abad 4 sampai 17. 

Merupakan seni yang tumbuh dalam 

suatu masyarakat yang telah menjadi 

bagian hidup atau nilai dalam masyarakat 

tersebut. Seni tradisional dapat 

diwariskan kepada generasi setelahnya, 

namun seni ini sudah memiliki aturan 

atau landasan tetap yang tidak pernah 

berubah berdasarkan beberapa faktor 

seperti: kebutuhan sosial, spiritual, 

keagamaan dan ritual yang akhirnya 

membuat seni tradisional terjaga 

keutuhannya. 

Modern Kontemporer 

Globalisasi modern mengangkat sebuah 

kebebasan yang dipengaruhi dari 

berbagai penemuan baru, pembaruan, 

perubahan, serta kebebasan individu 

yang semakin tinggi. Estetika atau 

keindahan dari seni-seni sebelumnya 

mulai     dipertanyakan    dalam    seni 

Seni kontemporer di Indonesia 

mengangkat suatu konsep sosial, politik 

dan budaya Indonesia. Seni ini 

berkembang sejak tahun 1970-an dan 

berkembang hingga sekarang. Seni 

kontemporer Indonesia sempat 

terpengaruh   sejak   berakhirnya   masa 
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Lanjutan Tabel 1.1. 

modern sehingga lebih banyak bentuk 

seni abstrak yang muncul. Di Indonesia, 

seni modern lebih banyak menunjukkan 

suatu kebebasan dari penjajahan dan 

terlihat karakter perlawanan terhadap 

ide kolonialisme. 

Sukarno di akhir 60-an yang kemudian 

digantikan oleh Soeharto dan 

mendapatkan respon dan reaksi kritis 

dari para seniman. 

 

 

1.7.2. Teknik Dekonstruksi 

Dekonstruksi merupakan pengurangan terhadap suatu konstruksi. 

Dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif 

(Kristeva, 1980) yang sebenarnya konsep secara teoritis mengatakan bahwa 

dekonstruksi dikembangkan dari sudut pandang bahasa, namun dalam 

perkembangannya ternyata dekonstruksi relevan untuk bidang-bidang seni 

lainnya. 

Dekonstruksi dalam fashion sendiri diartikan sebagai proses pembuatan 

pakaian yang belum selesai, terpisah, daur ulang ataupun grunge. Dekonstruksi itu 

adalah sebuah proses memecah maupun membongkar konstruksi pakaian (Gill, 

1998). Dekonstruksi dalam pakaian juga dapat diberikan dari pengubahan suatu 

bahan menjadi bentuk yang dapat digunakan menjadi pakaian. Pembentukan 

bahan tersebut dapat dibuat dari fabric manipulation. Istilah dekonstruksi 

digunakan sebagai suatu istilah pemberontakan pembuatan pakaian dengan desain 

yang tetap. 
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1.7.3. Melting Technique 

Melting technique atau heat setting atau teknik pemantapan merupakan 

proses yang dilakukan pada serat sintetik untuk memperbaiki stabilitas 

dimensinya. Serat sintetik ini bersifat termo plastik di mana saat mencapai suhu 

mendekati titik lelehnya, terjadi pergerakan rantai molekul serat (Agus, 2011). 

Kain-kain yang terbuat dari serat sintetik pada proses pemantapan akan 

mengalami pemengkeretan karena panas yang diberikan. Semakin tinggi suhu 

yang diberikan, pemengkeretan yang terjadi akan semakin besar pula. Hasil dari 

pemengkeretan tersebut tidak akan berubah menjadi bentuk semula. 

Menurut Ir. Agus Taufiq, M.Sc, pemantapan panas dapat dilakukan dengan 

tiga cara, diantaranya sebagai berikut: 

a. Pemantapan panas awal (pre-setting): pemantapan pada bahan yang masih 

mentah.  

b. Pemantapan panas antara (intermediate setting): dapat dikatakan sebagai scouring. 

c. Pemantapan panas akhir (post atau final setting): bahan dipanaskan setelah proses 

pencelupan ataupun pencapan. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

1.8.1. Penyusunan Kajian Analitis 

1.8.1.1.Permasalahan 

Banyaknya merek-merek pakaian di Indonesia namun terlihat terlalu biasa 

serta memiliki banyak kesamaan antara merek satu dan lainnya. Kurang beraninya 

suatu merek pakaian untuk membuat produk pakaian eksperimental yang akan 

memberikan kesan unik pada produknya. 
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Seni akan terus berkembang namun seni di Indonesia masih kurang 

terekspos walaupun banyak sekali pelaku seni di Indonesia dengan hasil-hasil 

karya yang dapat bersaing di pasar Internasional. Seni kontemporer dewasa ini 

semakin kehilangan jati diri dan harus dikembalikan eksistensinya. 

 

1.8.1.2.Tujuan Perancangan 

Perancangan bisnis ini dilakukan untuk mengetahui pengertian pakaian 

wanita eksperimental, teknik dekonstruksi dan seni kontemporer yang sebenarnya. 

Dengan membuat pakaian wanita yang berbeda dari merek-merek pada umumnya, 

diharapkan rancangan bisnis ini dapat membawa suatu tren baru dalam berpakaian 

dan diharapkan pula rancangan bisnis ini kedepannya dapat diterima oleh 

masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. 

 

1.8.1.3.Penggalian Data 

Penggalian data dalam perancangan bisnis menggunakan studi 

kepustakaan yang relevan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal yang didapatkan 

melalui perpustakaan maupun internet, wawancara dan observasi. Buku, artikel 

dan jurnal yang digunakan merupakan sumber yang jelas serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Wawancara dilakukan kepada calon konsumen dan para 

ahli seperti: designer, pelaku seni Indonesia, fashion marketing, fashion influencer 

dan orang yang memahami tekstil. Observasi dilakukan secara langsung dan 

online. 
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1.8.1.4.Analisis Data 

Hasil dari penggalian data akan disimpulkan dalam pengolahan data 

menggunakan analisis korelasi yaitu untuk menentukan sampai sejauh mana 

hubungan yang dapat dilakukan antara fesyen dengan seni kontemporer. Selain itu 

juga akan menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui sampai sejauh 

mana produk dari rancangan bisnis ini dapat diterima dalam masyarakat. 

 

1.8.2. Perancangan Produk 

1.8.2.1.Rencana Teknik 

Bisnis ini akan mengerjakan suatu konstruksi baru dengan memberikan 

kemungkinan baru yang signifikan dan dapat melawan pemahaman tradisional 

sehingga dapat menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam pembuatan pakaian. 

Akan muncul pertanyaan tentang asumsi mengenai fashion, menunjukkan bahwa 

tidak ada sudut pandang objektif, sejarah lama, datangnya ide-ide, konsep-konsep 

lama, serta manifestasi dapat dibongkar atau ditafsirkan kembali (Loscialpo, 

2011). 

Teknik yang akan dimanfaatkan dalam bisnis baru ini adalah teknik 

dekonstruksi bahan dan pola. Beberapa macam alternatif teknik dekonstruksi yang 

akan diberikan adalah fabric manipulation dengan cara pemberian tekanan uap 

panas atau dapat disebut dengan heat gun technique, proses un-finishing serta 

pembongkaran konstruksi pakaian. 
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1.8.2.2.Rancangan Produk 

Pakaian yang akan dibuat berdasarkan teknik dekonstruksi ini diantara lain 

adalah single (berupa dress), top (atasan) serta bottom (berupa celana). Masing-

masing pakaian akan menggunakan teknik dekonstruksi, baik dekonstruksi pola 

maupun dekonstruksi bahan menggunakan fabric manipulation. Pakaian-pakaian 

tersebut juga akan memiliki bagian-bagian dengan teknik un-finish sebagai 

tambahan teknik yang memperlihatkan dekonstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. 

Contoh Tiga Jenis Desain Pakaian Dalam Perancangan Bisnis. 

Sumber : http://www.space-matters.com/2015/05/guest-mood-board-randa-saome/  

 

 

http://www.space-matters.com/2015/05/guest-mood-board-randa-saome/
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1.8.2.3.Rencana Pemasaran 

Produk dari koleksi yang akan diproduksi ini akan didistribusikan dari 

awal melalui online store (media sosial dan website) sebagai permulaan untuk 

membangun bisnis dan juga untuk mendapatkan customer awal.  Kemudian akan 

mencoba membuat pop-up store di kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta 

karena hanya di kota besar yang memiliki market segment dengan kepercayaan 

diri tinggi. Selain itu, masyarakat di kota-kota besar juga lebih mudah bersaing 

mengenai fashion dengan sesamanya karena banyak dari mereka yang menjadikan 

fashion sebagai tolak ukur status sosial dan pencitraan diri (Claik, 1993).  

Rencana kedepannya, jika bisnis ini sudah sukses dan berhasil di ruang 

lingkup masyarakat Indonesia, bisnis ini akan dikembangkan melalui ekspor. 

Ekspor merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perdagangan fashion yang 

sangat bergantung pada sumber daya manusia (potensi manusia untuk 

menghasilkan produk fashion), sumber daya material (segala kebutuhan untuk 

membuat produk), fashion forecasting (pengetahuan tentang tren yang akan 

berkembang di kemudian hari) dan juga multimedia global industri fashion. 

Fashion memang memberikan kontribusi ekonomi, namun akan lebih baik jika 

para pengusaha dapat bersaing dengan kompetitif dan selalu meningkatkan export 

drive dengan memperhatikan berbagai komponennya (Hadijah, 2014:95). 
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  Batasan: 

a. Dlakukan perorangan. 

b. Sumber terbatas. 

c. Wawancara terbatas. 

d. Observasi terbatas. 

e. Bahan & teknik terbatas. 

f. Kurang dari satu tahun. 

 

Identifikasi Masalah: 

a. Pakaian : kebutuhan manusia. 

b. Eksistensi seni di Indonesia. 

c. Makna seni kontemporer. 

d. Seni dan pakaian. 

Teori: 

Seni dapat diadaptasi 

menjadi pakaian dan 

memberikan gaya 

baru dalam fesyen. 

Data yang diperoleh dari: 

a. Buku. 

b. Jurnal. 

c. Internet. 

d. Survey calon target market. 

e. Wawancara expert panel. 

f. Wawancara extreme user. 

g. Observasi online kompetitor. 

h. Observasi langsung Ciputra Artpreneur. 

i. Dan lain-lain. 

Ideasi atau Eksperimen: 

Penggunaan alat heat gun pada kain. 

Solusi Desain: 

Pakaian dengan teknik dekonstruksi 

dan pemanfaatan melting technique 

untuk pakaian wanita. 

Prototype: 

a. Pembuatan toal semua outfit. 

b. Pembuatan prototype satu produk 

asli. 

Produk Akhir: 

3 outfit pakaian wanita. 


