
BAB III 

METODE PERANCANGAN DAN 

PENGEMBANGAN DESAIN 

 

3.1. Perancangan Desain Tahap Pertama 

Konsep dari desain pakaian yang akan dibuat adalah pakaian wanita 

dengan inspirasi dari seni abstrak Indonesia. Pakaian wanita yang dibuat 

merupakan pakaian terusan berupa dress dan jumpsuit menggunakan teknik 

dekonstruksi pada pola dan bahannya serta ditambah dengan detail yang dibuat 

menggunakan melting technique untuk menonjolkan inspirasi seni abstrak. 

Pakaian yang dibuat tidak dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari namun 

dapat digunakan untuk acara-acara tertentu seperti contohnya acara fesyen atau 

acara-acara di mana membutuhkan pakaian yang cukup unik dan menarik. 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses pembuatan koleksi sampai 

dengan uji coba produk. Uji coba yang dilakukan adalah uji coba desain, bahan 

dan hasil dengan melibatkan pihak-pihak universitas sebagai pembimbing dari 

penulis, extreme user serta expert panel dari pembahasan sebelumnya. 

 

3.1.1. Design Brief 

Tabel 3.1. 

Design Brief. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

Project Name Couvѐ Label by Rachel Karina. 

Season / Event Fall / Winter 2018 

Key Date / Deadline a. Design development: Oktober 2017. 
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Lanjutan Tabel 3.1. 

 b. Toal production dan material preparation: Oktober 2017. 

c. Prototype production dan technical report: Oktober - 

November 2017. 

d. Prototype revisi : Desember 2017 – Februari 2018. 

e. Uji Coba Produk : Maret 2018. 

f. Produk Final Akhir : April 2018. 

g. Collateral : Mei 2018. 

Submission dan project presentation: Juni 2018. 

Objectives 

a. Untuk menyelesaikan tugas akhir jurusan Fashion Design and 

Business, industri kreatif Universitas Ciputra. 

b. Untuk meningkatkan awareness masyarakat Indonesia terhadap 

seni-seni di dalam negeri yang tidak kalah bersaing dengan 

seni-seni Internasional. 

c. Menaikkan eksistensi pelaku seni Indonesia. 

d. Meningkatkan perekonomian Indonesia. 

Target Market 

a. Target market primer: wanita dengan usia rata-rata 21 sampai 

27 tahun, tinggal di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, 

pecinta fashion yang berani dalam berpenampilan, memiliki 

banyak waktu luang. 

b. Target market sekunder: orang-orang yang tidak termasuk 

dalam usia rata-rata 21 sampai 27 tahun yang ingin 

berpenampilan menarik untuk menghadiri suatu acara-acara 

tertentu. 

Price Points Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- 

Design Requirements: 

Styles, Silhouettes, Colors 

and Fabrics 

a. Pakaian wanita eksperimental yaitu single, top dan bottom. 

b. Warna-warna netral seperti: hitam, putih, pink dan merah. 

c. Tidak memiliki silhouette khusus karena pakaian eksperimental 

akan lebih fleksibel dalam membentuk silhouette. 
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Lanjutan Tabel 3.1. 

 d. Teknik: teknik dekonstruksi (dekonstruksi pola dan bahan) 

e. Terdapat fabric manipulation berupa penggunaan uap panas 

menggunakan alat ‘heat gun’. 

f. Jenis jahitan: tidak sepenuhnya jahitan rapi, ada yang akan ber-

efek un-finished sebagai salah satu contoh bentuk teknik 

dekonstruksi juga. 

g. Material: bahan-bahan tebal dan tipis yang dengan mudah 

dibentuk sebagai fabric manipulation seperti tweed dan 

organza. 

h. Detail: menyesuaikan dengan keselarasan desain 

Samples / Prototypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvals, Presented to, 

When and Where 

Approval : Ujian Akhir Semester 7. 

Presented To : Ms. Truly Hutagalung. 

When : Desember 2017. 

Where : R. 620, Universitas Ciputra. 
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3.1.2. Moodboard 

 
Gambar 3.1. 

Moodboard dari Koleksi. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

Moodboard di atas menunjukkan tema rancangan bisnis penulis. Penulis 

ingin menonjolkan inspirasi yang diangkat yaitu seni kontemporer yang berfokus 

pada seni abstrak tanpa menunjukkan bentuk-bentuk siluet pakaian karena penulis 

tidak berpaku pada suatu siluet khusus. Terdapat manipulasi berbentuk abstrak 

yang dijadikan menjadi detail-detail pada pakaian serta ditunjukkan pula warna-

warna netral yang dipakai dalam koleksi ini. 

Teknik yang digunakan juga telah disampaikan melalui moodboard yaitu 

teknik dekonstruksi dan melting technique dengan menonjolkan gambar-gambar 

dengan warna lebih mencolok.  
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3.1.3. Rough Sketches  

 Setelah moodboard selesai dibuat dan direvisi, penulis memulai 

pembuatan desain pakaian. Desain awal yang dibuat merupakan pakaian 

dekonstruktif dengan jenis atasan, bawahan serta terusan. Desain yang terkumpul 

adalah 9 buah dan telah mengalami beberapa revisi sampai pada akhirnya 

terkumpul 3 desain utama yang terdiri dari terusan berupa dress maupun jumpsuit. 

9 desain yang dibuat pada awalnya masih dalam bentuk kasar pada 2 lembar 

kertas tanpa menggunakan warna maupun detail yang jelas, hanya untuk 

menunjukkan bagaimana bentuk pakaian yang akan dibuat kedepannya terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. 

Desain Awal Pakaian Couvѐ Label. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

Di bawah ini merupakan 3 desain utama yang pada akhirnya disetujui dan 

dibuat kembali menggunakan bentuk yang lebih baik serta menggunakan warna 

agar dapat memperlihatkan bentuk dan bagaimana produk rancangan akan terlihat 

setelah jadi. Ketiga desain tersebut tidak langsung disetujui dengan mudah oleh 

fasilitator, terdapat beberapa perubahan kecil lagi pada sebagian kecil dari desain 

yang pada akhirnya menjadi desain fix pada subbab berikutnya. Pembuatan desain 
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harus sesuai dengan moodboard yang telah disetujui dan harus sesuai dengan 

konsep yang dirancang oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. 

3 Desain Utama Pakaian Couvѐ Label. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

Ketiga gambar di atas merupakan 3 desain sketsa pakaian dalam koleksi 

ini. Desain yang diberikan ketiganya merupakan pakaian terusan, atasan dan 

celana. Ketiga desain berwarna dasar hitam dan abu-abu terang dengan detail-

detail khusus pada bagian tertentu berwarna merah muda dan merah. Ketiga 

desain tersebut dibuat secara manual menggunakan tangan yang kemudian 

diwarnai menggunakan alat warna copic dan pensil warna serta kemudian di scan. 
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3.1.4. Eksplorasi Desain 

Proses yang telah dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tahapan. 

Proses pertama adalah pencarian inspirasi dan trend forecasting. Inspirasi dan 

trend forecasting dilakukan pada langkah awal untuk mengetahui bagaimana 

produk yang layak dan sesuai dengan minat konsumen. Setelah menemukan 

inspirasi serta mengetahui bagaimana trend forecasting, proses berikutnya adalah 

pembuatan mind-mapping untuk menjelaskan akan bagaimana produk yang 

direncanakan. 

Proses berikutnya adalah pembuatan moodboard sebagai acuan dasar 

untuk membuat desain pakaian yang akan diproduksi. Moodboard mencakup hal-

hal apa saja yang ingin penulis sampaikan pada produk. Moodboard yang dibuat 

oleh penulis tidak langsung mendapatkan persetujuan dari fasilitator, berbagai 

macam hal selalu diubah untuk menghasilkan moodboard yang paling sesuai 

dengan produk serta memiliki nilai estetik yang cukup baik. Alasan perubahan 

moodboard mencakup kesesuaian gambar, kualitas gambar, kecocokan warna, 

efisiensi penggunaan gambar dan berbagai alasan lainnya. 
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Gambar 3.4. 

Moodboard Awal. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

 

Gambar 3.5. 

Moodboard Setelah Revisi. 

Sumber : Dokumen Penulis. 
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Gambar 3.6. 

Moodboard Setelah Revisi Kedua. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

Setelah moodboard final selesai dibuat, penulis melanjutkan pembuatan 

desain seperti yang telah dipaparkan prosesnya pada subbab 3.1.3. Rough Sketch. 

Kemudian setelah desain pakaian selesai dibuat, penulis memulai proses 

pencarian alat dan bahan, dan setelah segala sesuatu siap, penulis mulai proses 

membuat produk toile menggunakan bahan yang memiliki kemiripan dengan 

bahan asli. Bahan yang dipakai untuk membuat produk toile adalah kain belacu 

serta organdi. 

Produk toile yang telah dibuat masih memiliki banyak hal yang perlu 

diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki pada tahap ini adalah bentuk pola 

pakaian, bahan yang digunakan serta detail khusus pakaian. Penulis juga 

memberikan fokus tambahan pada eksperimen pembuatan detail manipulasi 

karena penulis baru pertama kali menggunakan alat tersebut. Beberapa hasil yang 
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diperoleh mengalami kegagalan karena berbagai hal diantaranya kesalahan 

pemilihan bahan, suhu uap panas yang terlalu tinggi serta jarak peletakan alat 

yang terlalu dekat dan terlalu jauh dari bahan. Kesulitan lain yang ditemukan 

adalah penempatan manipulasi yang harus benar-benar diatur sehingga manipulasi 

dapat terlihat menonjol atau berbentuk 3D tanpa harus terlihat “acak-acakan” atau 

“asal tempel” saja walaupun berkonsep seperti seni abstrak. Beberapa cara yang 

telah di eksperimen oleh penulis adalah menggunakan bantuan tambahan pada 

detail manipulasi dengan aluminium foil, kain tulle dan kertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. 

Eksperimen Pembuatan Detail Manipulasi. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

Setelah mendapatkan beberapa feedback dari fasilitator di universitas dan 

diperbaiki, penulis mulai membuat salah satu prototype pakaian dengan 

menggunakan bahan asli serta menggunakan pola dan bentuk setelah direvisi dari 

produk toile. Pembuatan prototype memiliki beberapa kesulitan seperti bahan 

yang terlalu tebal sehingga cukup susah saat proses penjahitan, perbedaan 
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karakteristik antara tiga bahan utama yang digunakan, sulitnya membuat efek un-

finished pada bahan yang tebal serta sulitnya membuat detail-detail pakaian 

menggunakan alat heat gun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. 

Proses Pembuatan Detail Manipulasi Prototype Menggunakan Heat-Gun. 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. 

Proses Pembuatan Prototype. 

Sumber : Dokumen Penulis. 
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Gambar 3.10. 

Prototype Awal Sebelum Revisi. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

 Setelah pembuatan prototype awal, penulis melakukan mentoring yang 

sekaligus menjadi uji coba tahap pertama kepada beberapa pembimbing di 

universitas untuk mendapatkan masukan mengenai prototype maupun penulisan 

tugas akhir. Setelah hasil mentoring didapatkan, penulis melakukan beberapa 

pembenahan mulai dari penulisan paper serta melakukan eksperimen ulang 

terhadap detail pakaian. Manipulasi atau detail perlu diperbaiki karena detail lama 

kurang terlihat artistic dan terkesan “asal nempel” dan tidak terlihat timbul (3D). 

Kemudian penulis melakukan eksperimen baru yaitu penggunaan kertas 

maupun aluminium foil untuk dijadikan bentuk dasar dari kain yang di melting. 

Proses tersebut tidak dapat digunakan karena tekstur aluminium foil dan kertas 

yang berbeda dengan kains sehingga tidak dapat dijahit. Pada akhirnya penulis 

menggunakan bahan yang berbeda dari bahan-bahan yang telah digunakan pada 

proses pembuatan detail sebelumnya. Bahan yang digunakan lebih tebal sehingga 

saat diberikan tekanan uap panas, kain dapat lebih kaku dan lebih mudah untuk 
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dibuat menjadi bentuk 3D. Bahan yang digunakan adalah organza tebal, berbeda 

dengan detail sebelumnya yang hanya menggunakan tulle halus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. 

Eksperimen Pembuatan Detail Manipulasi Setelah Mentoring. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

  

Setelah detail pakaian disetujui sepenuhnya oleh pembimbing universitas, 

penulis lalu melanjutkan tahapan kepada perbaikan prototype. Prototype dari 

penulis yang sebelumnya telah dibuat tidak mengalami perubahan bentuk namun 

mengalami perbaikan pada bagian detailnya. Pada detail prototype yang baru, 

penulis menambahkan tulle kasar yang merupakan bahan pembuatan peticote pada 

gaun pernikahan untuk menambah kesan artistik serta dapat memberikan bentuk 

yang lebih terlihat karena tekstur tulle kasar yang keras dan dapat terlihat lebih 

timbul. Sebelum melalukan uji coba tahap kedua, penulis berhasil menyelesaikan 

pembaharuan prototype dan juga telah disetujui oleh para pembimbing untuk 

dilanjutkan pada proses uji coba tahap kedua pada expert panel maupun extreme 

user. 
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Gambar 3.12. 

Detail Final Setelah Penambahan Tulle Kasar. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. 

Prototype Final Setelah Mentoring Dengan Pembimbing Universitas. 

Sumber : Dokumen Penulis. 
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3.2. Uji Coba Desain Tahap Kedua 

 Dalam bagian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai uji coba yang 

telah dilakukan setelah produk atau prototype selesai diproduksi untuk 

menemukan koherensi data sebelum dan sesudah, koherensi hasil penelitan dan 

produk jadi serta koherensi eksperimen detail manipulasi dengan seni abstrak. 

 Hasil prototype telah di produksi penulis uji coba untuk mengetahui 

pendapat orang sekitar mengenai produk ini. Uji coba produk dilakukan 

menggunakan jenis penelitian dan pengembangan (R&D) tingkat berikutnya 

(level 2) dengan maksud penelitian yang tidak membuat rancangan produk 

melalui penelitian namun memvalidasi atau menguji efektivitas dan efisiensi 

produk (Sugiyono, 2015:42). 

 Hal-hal yang akan diuji coba mencakup desain, bahan dan hasil. Desain 

yang diberikan oleh penulis merupakan pakaian eksperimental yang tidak 

memiliki shape tertentu pada pakaiannya dan terkesan lebih bebas. Penulis 

memberikan bentuk dekonstruksi dengan warna netral sehingga manipulasi 

dengan teknik pemantapan (melting technique) dapat lebih terlihat. Maka dari itu, 

penulis menguji kepada subjek uji coba apakah desain pakaian ini sudah dapat 

memperlihatkan bentuk dekonstruksi pola, bahan serta telah menonjolkan melting 

technique pada aplikasinya. 

 Bahan dasar yang digunakan oleh penulis adalah bonevento, manset serta 

organza sutra. Bahan-bahan tersebut tidak banyak digunakan untuk pakaian 

sehari-hari karena merupakan bahan yang cukup tebal dan tidak nyaman. Namun 

untuk koleksi penulis ini, bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang tepat 

untuk memberikan tekstur yang sesuai. Pembuatan produk dari penulis tidak 
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terlalu mementingkan kenyamanan karena berfokus pada keselarasan pakaian dan 

seni. Penulis menguji kepada subjek uji coba apakah pakaian ini masih dapat 

digunakan atau tidak, kemudian kain, warna, dan pattern yang telah digunakan 

apakah sudah cocok dengan koleksi ini. 

 Proses pembuatan produk dari awal hingga akhir memliki banyak 

rintangan dan melalui berbagai macam pembaharuan hingga akhirnya menjadi 

satu produk yang menurut penulis paling sesuai. Jika dibandingkan dengan 

produk awal, tentu memiliki banyak perbedaan. Penulis akan menunjukkan hasil 

awal serta hasil akhir produk kepada subjek coba dan sehingga subjek coba dapat 

memberikan pendapatnya mengenai hasil akhir produk apakah sudah sesuai 

dengan konsep atau masih ada masukan yang dapat diberikan. 

 

3.2.1. Teknik dan Instrumen 

Uji coba produk yang dilakukan oleh penulis tidak menggunakan semua 

golongan, hanya kepada satu golongan saja yaitu uji kelompok kecil (scoop kecil) 

di mana mereka adalah pihak-pihak yang menjadi extreme user maupun expert 

panel pada saat pencarian data sebelumnya. 6 expert panel akan menjadi subjek 

uji coba produk namun tidak semua extreme user akan diwawancara karena 

penulis memilih setengah dari jumlah total extreme user (12 orang) yaitu 6 orang 

saja yang benar-benar berkompeten untuk meningkatkan efisiensi waktu. 

Purposive sampling digunakan oleh penulis pada uji coba produk ini dengan 

tujuan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan hasil data uji coba. 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena hanya menggunakan 

kelompok kecil sebagai subjek uji coba produk. Hal ini dikarenakan produk dari 
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bisnis adalah pakaian eksperimental yang tidak akan dengan mudah diterima oleh 

masyarakat umum sehingga hanya dapat dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang 

cukup mengerti mengenai pakaian eksperimental maupun seni. Penulis tidak 

menggunakan subjek baru, penulis hanya menggunakan subjek-subjek yang telah 

diwawancara pada kesempatan sebelumnya karena dengan menggunakan subjek 

lama, maka akan ada koherensi sebelum dan sesudah produk atau prototype 

dibuat. 

Tabel 3.2. 

Teknik Pengumpulan Data Uji Coba Produk. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

No. 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Sumber Data Instrumen/ Fokus Pertanyaan 

1 Wawancara Expert user a. Mengetahui apakah pakaian yang 

telah diproduksi telah mengadaptasi 

seni abstrak pada detailnya. 

b. Mengetahui apakah pemilihan warna 

yang digunakan sudah sesuai. 

c. Mengetahui apakah pakaian yang 

telah diproduksi dapat diterima oleh 

masyarakat. 

d. Mengetahui apakah harga yang telah 

diberikan oleh penulis sesuai dengan 

kualitas produk yang dibuat. 

e. Mengetahui teknik-teknik yang 

digunakan apakah sudah cukup 

terlihat. 

Extreme user 
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Lanjutan Tabel 3.2. 

   f. Mengetahui apakah pakaian yang 

telah diproduksi masih nyaman 

digunakan. 

g. Mengetahui apakah penggunaan 

kain sudah sesuai. 

h. Mengetahui apakah ada masukan 

mengenai pakaian atau prototype 

yang telah ditunjukkan. 

 

3.2.2. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Expert Panel 

Subjek coba expert panel yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3. 

Data Uji Coba Produk Expert Panel. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

NAMA DAN 

DOKUMENTASI 

CARA UJI COBA 

PRODUK 

TEMPAT PELAKSANAAN 

UJI COBA PRODUK 

Heri Dono 

 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-face 

Studio Kalahan, 

Yogyakarta. 
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Lanjutan Tabel 3.3. 

Yonathan Mulyadi 

 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-face Lareia Café, Surabaya. 

Anni Josephine 

Online melalui email - 

Gerry Fukuhara 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-face Gracia Boutique, Surabaya. 

Josephine Nyoman 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-face Surabaya. 
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Lanjutan Tabel 3.3. 

Shakila Barus 

 

 

 

 

 

 

Online melalui email - 

 

Berikut merupakan hasil dari wawancara bersama expert panel dalam uji 

coba produk dengan menunjukkan prototype. 

Tabel 3.4. 

Hasil Uji Coba Produk Expert Panel. 

Sumber : Hasil Interview Penulis. 

Nama Expert Panel Hasil Wawancara 

Heri Dono 

a. Secara keseluruhan, pakaian ini sudah baik dan sudah 

memanfaatkan teknik-teknik dengan baik. 

b. Warna yang digunakan mungkin sesuai untuk pakaiannya 

namun kurang sesuai dengan lukisan atau seni. 

c. Modelnya menarik dengan teknik yang dekonstruktif namun 

dipadu dengan sesuatu yang konvensional. 

d. Masukan: warna untuk detail dapat ditambahkan dengan warna-

warna “family” dari baju utamanya dan dari model serta 

motifnya dapat dibuat baru lagi agar dapat sesuai dengan negara 

4 musim sehingga dapat dipasarkan ke mancanegara.  

Yonathan Mulyadi a. Pakaian yang dibawa cukup menarik namun terlihat kurang  
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Lanjutan Tabel 3.4. 

 “heboh” jika ingin dibuat menjadi pakaian yang artistik. 

b. Warna yang dipilih sudah sesuai dengan konsep. 

c. Teknik pelelehan sudah cukup terlihat namun teknik 

dekonstruksinya mungkin bisa ditambah. 

d. Detail yang dibuat sudah cukup menggunakan teknik yang 

telah disebutkan, tetapi akan lebih baik jika bentuknya lebih 

dibesarkan lagi sehingga terlihat lebih abstrak. 

e. Masukan: selain menggunakan kain, dapat dicoba melelehkan 

acrylic dan dapat digabungkan ke pakaian sehingga terlihat 

lebih 3D lagi. 

Anni Joshepine 

a. Pakaian ini terlihat muda dan kontemporari. 

b. Kualitas dan kombinasi bahan yang digunakan cukup baik 

serta memiliki potongan yang bagus. 

c. Warna dan teknik yang digunakan sudah sesuai dengan 

konsep seni abstrak yang diangkat. 

d. Penggunaan warna detail yang beragam (pink, maroon, ungu, 

dsb) sudah diatur sedemikian rupa sehingga terlihat seperti 

lukisan abstrak. 

e. Posisi penempatan detail juga cukup bebas, asymmetric, dan 

tidak beraturan seperti konsep yang diangkat. 

f. Produk ini dapat digunakan untuk acara-acara formal seperti 

dinner atau fashion show. 

g. Masukan: volume dari detail dapat dikurangi agar produk 

lebih wearable serta dapat diterima pasar. 

Gerry Fukuhara a. Pakaian yang dibawa cukup unik karena pemanfaatan teknik- 
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Lanjutan Tabel 3.4. 

 tekniknya dan sangat bisa untuk dipasarkan. 

b. Pakaian ini dapat digunakan untuk acara-acara formal. 

c. Detail teknik yang digunakan sudah sesuai sekali dengan 

konsep seni abstrak yang diangkat. 

d. Dari model pakaiannya yang menggunakan teknik 

dekonstruksi dan teknik pelelehan kain, membuat pakaian ini 

terlihat modern dan futuristik. 

Masukan: karena pakaian di bagian atas sudah cukup terlihat 

dekonstruktif, mungkin bagian bawahnya juga bisa dibuat 

dekonstruktif. Misal pada bagian transparan dapat dibuat 

asymmetrical. 

Josephine Nyoman 

a. Produknya sudah bagus, terkesan winter sekali terlihat dari 

bahan dan warnanya yang monochrome. 

b. Teknik yang digunakan juga sudah sesuai dengan konsep. 

c. Pakaian ini terkesan tidak monoton dan ada unsur seksinya. 

d. Walaupun mayoritas abstrak itu plain, tapi pakaian ini tidak 

terlihat plain dan simple.. 

e. Pakaian ini dapat digunakan untuk acara-acara formal dan 

informal atau untuk digunakan di tempat-tempat dengan iklim 

dingin. 

f. Pakaian ini tidak cocok digunakan untuk orang-orang dengan 

usia di atas 30 tahun karena akan terlihat berlebihan. 

g. Dengan pakaian dan teknik seperti ini, untuk satu produknya 

dapat dijual dengan harga 3 sampai 5 juta rupiah. 

h. Masukan: detailnya tidak perlu satu ukuran, dapat juga  
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Lanjutan Tabel 3.4. 

 dibentuk yang berbagai ukuran (besar, kecil, extra kecil) dan 

penempatannya mungkin dapat lebih menyebar tidak perlu di 

satu titik saja. 

Shakila Barus 

a. Pakaian yang telah dibuat membawa dampak modernisasi dan 

“kekinian” terutama untuk kaum milenials. 

b. Warna dan bahan yang dipilih sangat elegan dan classy. 

c. Warna yang digunakan memberikan kesan berani, dinamis 

dan dapat membuat tampilan mewah dalam sekejap. 

d. Pakaian ini dapat digunakan saat acara formal seperti dinner, 

film launching, atau dipinjamkan kepada artis. 

e. Pakaian harus tetap memperhatikan kenyamanan karena 

sebagus apapaun pakaian, jika tidak diimbangi dengan 

kenyamanan akan mengurangi daya tarik. 
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3.2.3. Subjek dan Hasil Wawancara kepada Extreme User 

Subjek coba extreme user yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5. 

Data Uji Coba Produk Extreme User. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

NAMA DAN DOKUMENTASI 
CARA UJI COBA 

PRODUK 

TEMPAT PELAKSANAAN 

UJI COBA PRODUK 

Elisheba Soetopo 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-

face 

Alfa Omega Church, 

Surabaya. 

Amanda Kohar 

 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-

face 

Rumah Subjek Coba, 

Surabaya. 

Valen Amijo 

 

 

 

 

 

 

Online melalui email - 
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Lanjutan Tabel 3.5. 

Chrisyella Yesanti 

 

 

 

 

 

 

 

Online melalui email - 

Cendana Mega 

 

 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-face  

Ciputra Apartment, 

Surabaya. 

Wulan Wu 

 

 

 

 

 

 

 

Langsung face-to-face 

Pakuwon Mall, 

Surabaya. 
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Berikut merupakan hasil dari wawancara bersama extreme user dalam uji 

coba produk dengan menunjukkan prototype. 

Tabel 3.6. 

Hasil Uji Coba Produk Expert Panel. 

Sumber : Hasil Interview Penulis. 

Nama Etreme User Hasil Wawancara 

Elisheba Soetopo 

a. Model pakaian terlihat cukup unik dan menarik. 

b. Pakaian yang diuji coba sesuai dengan selera subjek dan cocok 

dengan acara-acara yang biasa didatangi oleh subjek. 

c. Teknik-teknik yang digunakan sudah cukup terlihat. 

d. Saat dibawa, pakaian ini memang cukup berat namun saat 

digunakan, pakaian ini tidak terasa berat atau tidak nyaman. 

e. Karena bahan yang tidak melar, maka ada bagian-bagian tertentu 

yang cukup pas dengan tubuh. 

f. Masukan: bagian transparan di bawah dapat diberi sobekan pada 

sisi kanan-kiri agar pemakai dapat bergerak lebih bebas lagi. 

Amanda Kohar 

a. Suka sekali dengan produk yang dibawa dan sesuai dengan 

konsep. 

b. Teknik yang dibawakan terlihat sangat spesial karena harus 

dijahit satu persatu. 

c. Suka dengan teknik yang tidak monoton yaitu terlihat dari 

detailnya. 

d. Terlihat sekali kalau pakaian ini untuk koleksi fall/winter. 

e. Lukisan modern selalu memiliki point of interest dan pakaian ini 

berhasil menunjukkan point of interest dari detail rose petals 

yang memiliki warna lebih terang dari pakaiannya. 
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Lanjutan Tabel 3.6. 

 f. Pakaian ini terlihat feminine namun edgy. 

g. Masukan: detail yang ada di bagian atas mungkin dapat 

ditambahkan ke bagian rok bawah yang transparan agar bagian 

bawah tidak terlihat terlalu kosong. 

Valen Amijo 

a. Pakaian ini cukup menarik dari segi desain dan corak warnanya. 

b. Dari bentuknya sendiri, pakaian ini sangat sesuai dengan konsep 

yang diangkat. 

c. Pakaian ini dapat digunakan untuk event-evemt tertemtu seperti 

contohnya adalah gala dinner dan acara formal lainnya. 

d. Harga yang dapat diberikan mungkin sekitar 900.000 rupiah 

sampai 1.700.000 rupiah. 

e. Pakaian yang dibawakan memang terlihat cukup tebal jika ingin 

dipasarkan di Indonesia. 

f. Masukan: jika pakaian ini ingin dijual di negara dengan iklim 

tropical, maka ketebalan pakaiannya dapat dikurangi karena 

mungkin kurang cocok. 

Cendana Mega 

a. Konsep sangat unik dan menarik, sebelumnya belum pernah 

melihat pakaian yang seperti ini. 

b. Pemakaian sudah nyaman dan cocok untuk acara-acara besar 

tertentu. 

c. Detail yang diangkat sudah cukup terlihat dan tidak norak, 

ditambah dengan pemilihan warna yang tidak berlebihan. 

d. Bahan yang digunakan sudah cukup bagus dan nyaman 

digunakan. 

e. Pakaian seperti ini cocok untuk orang-orang yang memiliki  
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Lanjutan Tabel 3.6. 

 postur tubuh tinggi. 

f. Masukan: dapat membuat desain-desain pakaian seperti ini 

namun untuk orang-orang bertubuh petite untuk memperluas 

segmen pasar. 

Chrisyella Yesanti 

a. Pakaian ini sangat menarik karena konsep yang diambil dalam 

prototype ini jarang ditemukan. 

b. Teknik dekonstruksi yang digunakan untuk membuat pakaian 

sangat unik, terlihat dari bentuk pakaiannya yang asymmetric. 

c. Pakaian ini menarik dari detailnya yang memiliki warna 

bervariasi sehingga menunjukkan pemanfaatan seni abstrak. 

d. Pakaian ini cocok digunakan di negara yang dingin karena 

memiliki bahan yang cukup tebal. 

e. Acara-acara yang dapat didatangi menggunakan pakaian seperti 

ini mungkin adalah outdoor party. 

f. Masukan: bahan yang digunakan mungkin dapat memanfaatkan 

bahan-bahan yang tidak terlalu tebal agar dapat diterima pasar 

Indonesia. 

Wulan Wu 

a. Pemilihan warnanya classic dan sepanjang masa (timeless). 

Untuk selera, pakaian ini sudah cocok dan sesuai dengan selera 

subjek. 

b. Pakaian cukup mudah di-style, bisa edgy maupun elegan. 

c. Bajunya tidak berat meskipun memiliki bahan yang tebal. 

d. Detail yang diberikan memberikan kesan feminine pada pakaian. 

e. Pakaian ini dapat digunakan untuk acara-acara seperti fashion 

show atau acara-acara semi formal. 
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Lanjutan Tabel 3.6. 

 f. Masukan: dapat membentuk bentuk-bentuk pakaian baru, 

misalnya saja coat. Dapat juga membuat pakaian dengan warna-

warna lain seperti contohnya warna-warna earthy. 

 

3.2.4. Kesimpulan Hasil Uji Coba 

Dari uji coba produk yang telah dilakukan oleh penulis kepada 6 extreme 

user serta 6 expert panel, penulis membuat rangkuman atas jawaban, pendapat 

maupun masukan dan saran yang diberikan masing-masing subjek kepada penulis. 

Rangkuman hasil interview tersebut dapat disimpulkan menjadi poin-poin sebagai 

berikut: 

a. Secara keseluruhan, pakaian yang dibawa oleh penulis dan ditunjukkan 

kepada extreme user maupun expert panel sudah sesuai dengan konsep 

seni abstrak yang diagkat dan terlihat cukup menarik. 

b. Walaupun pakaian terdapat detail-detail menggunakan teknik-teknik 

khusus, namun pakaian ini tidak terlihat berlebihan. 

c. Teknik dekonstruksi dan melting technique yang digunakan sudah cukup 

terlihat, namun jika ingin lebih “heboh” dapat ditambahkan lagi tekniknya. 

d. Pakaian yang dibawakan penulis tidak dapat digunakan sebagai daily 

wear, namun dapat digunakan untuk acara-acara tertentu dan acara formal. 

e. Walaupun pakaian ini terasa berat saat dibawa, namun saat digunakan 

tidak terasa berat dan sudah cukup nyaman dari bahannya sendiri. 

f. Warna yang diambil sudah cukup sesuai, namun jika ingin terlihat lebih 

seni dapat menggunakan warna-warna yang lebih menonjol atau 

menggunakan “family warna”. 
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g. Pakaian ini lebih cocok untuk wanita yang bertubuh tinggi dan berumur 

kurang dari 30 tahun karena jika sudah lebih dari 30 tahun akan terlihat 

berlebihan jika memakai. 

h. Detail yang digunakan dapat lebih beragam ukuran dan penempatan lebih 

menyebar tidak di satu titik. 

i. Detail yang digunakan dapat lebih di crumbled lagi dan dipenuhi bagian-

bagian kosongnya agar terlihat lebih abstrak dan timbul. 

 

3.3. Pengembangan Desain Tahap Kedua 

3.3.1. Final Sketches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. 

Ketiga Desain Setelah Uji Coba Produk. 

Sumber : Dokumen Penulis. 
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 Ketiga desain di atas (Gambar 3.14. Ketiga Desain Setelah Uji Coba 

Produk), merupakan 3 desain baru setelah mendapat beberapa masukan dari hasil 

uji coba produk bersama expert panel dan extreme user. Desain yang dibuat 

merupakan desain yang diharapkan menjadi lebih baik dari desain sebelumnya 

agar lebih sesuai lagi dengan target market serta konsep yang diangkat. Ketiga 

desain dibuat menggunakan gambar manual pada secarik kertas yang kemudian 

diberi warna menggunakan photoshop. Pembaharuan yang diberikan adalah 

penambahan detail yang memiliki beda ukuran serta perubahan warna dasar 

pakaian yang sebelumnya abu-abu muda menjadi abu-abu tua agar terlihat lebih 

elegan dan mewah. 

 

3.3.2. Technical Sheets 

3.3.2.1. Technical Drawing 

Tabel 3.7. 

Technical Drawing Desain dari Koleksi. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

TD Desain 01 Midi Dress 
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Lanjutan Tabel 3.7. 

TD Desain 02  Mini Dress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD Desain 03 

Top and 

Bottom 
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3.3.2.2. Specification Sheet 

Tabel 3.8. 

Specification Sheet Desain 01. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

SPECIFICATION SHEET COUVЀ LABEL 

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 

Style No : 01 Vol. 01 

Season : Fall/Winter 2018 

Key Dates : 13 November 2017 

Designer : Rachel Karina Y. 

CMT / Factory : Rachel, Tarum. 

GARMENT DESCRIPTION TRIMS 

Seams : Jahit rapi bersih pakaian dasar. 

Hems : Unfinished bagian variasi & lengan. 

Label Position : Belakang tengah. 

Buttons : --- 

Zipper : Tengah bagian belakang, tertutup 

oleh manipulasi. (60cm) 

Thread : Benang hitam. 

PATTERN MAKER NOTES 

Pakaian inti (dress sambung organza) dengan 

variasi lepas didepannya. 

CUTTER NOTES 

Variasi, Sabrina dan Lengan melebar ke 

bawah. 

MACHINIST NOTES 

Manipulation menggunakan heat gun di 

bagian variasi dan sabrina. 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

Bonevento, Manset, Organza Furing : Hero 
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Tabel 3.9. 

Specification Sheet Desain 02. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

SPECIFICATION SHEET COUVЀ LABEL 

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 
Style No : 02 Vol. 01 

Season : Fall/Winter 2018 

Key Dates : 13 November 2017 

Designer : Rachel Karina Y. 

CMT / Factory : Rachel, Vivi. 

GARMENT DESCRIPTION TRIMS 

Seams : Jahit rapi bersih untuk pakaian dasar. 

Hems : Unfinished bagian lengan dan variasi. 

Label Position : Belakang tengah. 

Buttons : --- 

Zipper : Tengah bagian belakang sampai 

pinggang. (25cm) 

Thread : Benang Hitam. 

PATTERN MAKER NOTES 

Pakaian dasar rok sepan, dalaman kemben. 

CUTTER NOTES 

--- 

MACHINIST NOTES 

Fabric manipulation menggunakan heat gun 

pada bagian lengan. 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

Manset, Bonevento  Furing : Hero 

 

 



89 
 

 

 

Tabel 3.10. 

Specification Sheet Desain 03-1. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

SPECIFICATION SHEET COUVЀ LABEL 

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 

Style No : 03 Vol. 01 

Season : Fall/Winter 2018 

Key Dates : 13 November 2017 

Designer : Rachel Karina Y. 

CMT / Factory : Rachel, Jessica. 

GARMENT DESCRIPTION TRIMS 

Seams : Jahit rapi bersih.  

Hems : --- 

Label Position : Belakang tengah. 

Buttons : Belakang leher. 

Zipper : Tengah bagian belakang. 

Thread : Benang hitam. 

PATTERN MAKER NOTES 

Bagian lengan melebar, variasi depan kaku 

sehingga bisa naik. 

CUTTER NOTES 

--- 

MACHINIST NOTES 

Manipulation menggunakan heat gun di 

bagian perut. 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

Manset, Bonevento  Furing : Hero 
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Tabel 3.11. 

Specification Sheet Desain 03-2. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

SPECIFICATION SHEET COUVЀ LABEL 

FRONT DESIGN BACK DESIGN ARTICLE 

 

Style No : 04 Vol. 01 

Season : Fall/Winter 2018 

Key Dates : 13 November 2017 

Designer : Rachel Karina Y. 

CMT / Factory : Rachel, Jessica. 

GARMENT DESCRIPTION TRIMS 

Seams : Jahit rapi bersih.  

Hems : Unfinished bagian kaki. 

Label Position : Belakang tengah. 

Buttons : --- 

Zipper : Tengah bagian belakang. 

Thread : Benang hitam. 

PATTERN MAKER NOTES 

Bagian kaki melebar. 

CUTTER NOTES 

--- 

MACHINIST NOTES 

Manipulation menggunakan heat gun di 

bagian perut kanan. 

FABRIC SWATCHES OTHER DETAILS 

Bonevento  Furing : Hero 
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3.3.3. Costing Sheet 

Tabel 3.12. 

Costing Sheet Desain 01. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

COSTING SHEET COUVЀ LABEL STYLE 01 

STYLE NO: 01 Vol. 01 DESIGNER: Rachel K. KEY DATES: 13 Nov’17 CMT: Rachel, Galleri 

FABRICS 

Fabric Description  Colour Order No. Width Cost Quantity Value 

Benevento Abu-abu 01 1.5 m 160.000 2.25 m 360.000 

Manset Hitam 02 - 91.000 0.25 m 22.750 

Organza Sutra Hitam 03 1.5 m 50.000 1.5 m 75.000 

Furing Hero Hitam 04 1.5 m 20.000 1 m 20.000 

 Fabric Total: 477.750 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order No. Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Mahek Manipulasi Fabrics 01 1 m - 60.000 60.000 

H-O-H Resleting Invisible 02 - 1 pcs 15.000 15.000 

Citra Cup Bra Size 34 03 - 1 set 10.000 10.000 

Citra Benang Astra 04 - 1 pcs 5.000 5.000 

 

SKETCH Trims Total: 90.000 

 
Fabrics + Trims: 567.750 

Waste: 50.000 

CMT: 850.000 

 

GRAND TOTAL 

Total: 1.367.750 

Mark Up: 100% 

Selling Price: 2.735.500 

With Press Point: 2.799.900 

Gross Profit: - 

Retail Selling 

Price: 

- 

Sold To Buyer: - 

Actual Profit: 1.432.150 
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Tabel 3.13. 

Costing Sheet Desain 02. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

COSTING SHEET COUVЀ LABEL STYLE 02 

STYLE NO: 02 Vol. 01 DESIGNER: Rachel. KEY DATES: 13 Nov’17 CMT: Rachel, Vivi. 

FABRICS 

Fabric Description  Colour Order No. Width Cost Quantity Value 

Benevento Abu-abu 01 1.5 m 160.000 3 m 480.000 

Manset Hitam 02 - 91.000 1.5 m 136.500 

Organza Sutra Hitam 03 1.5 m 50.000 1 m 50.000 

Furing Hero Hitam 04 1.5 m 20.000 1.5 m 30.000 

 Fabric Total: 696.500 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order No. Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Mahek Manipulasi Fabrics 01 1.5 m - 60.000 90.000 

H-O-H Resleting Invisible 02 - 1 pcs 15.000 15.000 

Citra Cup Bra Size 34 03 - 1 set 10.000 10.000 

Citra Benang Astra 04 - 1 pcs 5.000 5.000 

 

SKETCH Trims Total: 120.000 

 

Fabrics + Trims: 816.500 

Waste: 50.000 

CMT: 850.000 

 

GRAND TOTAL 

Total: 1.616.500 

Mark Up: 100% 

Selling Price: 3.233.000 

With Press Point: 3.299.900 

Gross Profit: - 

Retail Selling Price: - 

Sold To Buyer: - 

Actual Profit: 1.683.400 
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Tabel 3.14. 

Costing Sheet Desain 03-1. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

COSTING SHEET COUVЀ LABEL STYLE 03 

STYLE NO: 03 Vol. 01 DESIGNER: Rachel K. KEY DATES: 13 Nov’17 CMT: Rachel, Jesse 

FABRICS 

Description  Colour Order No. Width Cost Quantity Value 

Benevento Abu-abu 01 1.5 m 160.000 1.5 m 240.000 

Manset Hitam 02 - 91.000 0.75 m 68.250 

Furing Hero Hitam 04 1.5 m 20.000 1.5 m 30.000 

 Fabric Total: 338.250 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order No. Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Mahek Manipulasi Fabrics 01 1 m - 60.000 60.000 

H-O-H Resleting Invisible 02 - 1 pcs 15.000 15.000 

Citra Cup Bra Size 34 03 - 1 set 10.000 10.000 

Citra Benang Astra 04 - 1 pcs 5.000 5.000 

Citra Kain Keras - 05 0.25 m - 25.000 6.250 

 

SKETCH Trims Total: 96.250 

 

Fabrics + Trims: 434.500 

Waste: 50.000 

CMT: 450.000 

 

GRAND TOTAL 

Total: 834.500 

Mark Up: 100% 

Selling Price: 1.669.000 

With Press Point: 1.699.900 

Gross Profit: - 

Retail Selling Price: - 

Sold To Buyer: - 

Actual Profit: 865.400 
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Tabel 3.15. 

Costing Sheet Desain 03-2. 

Sumber : Dokumen Penulis. 

COSTING SHEET COUVЀ LABEL STYLE 04 

STYLE NO: 04 Vol. 01 DESIGNER: Rachel K. KEY DATES: 13 Nov’17 CMT: Rachel, Jesse 

FABRICS 

Description  Colour Order No. Width Cost Quantity Value 

Benevento Abu-abu 01 1.5 m 160.000 2.5 m 400.000 

Furing Hero Hitam 04 1.5 m 20.000 2.5 m 50.000 

 Fabric Total: 450.000 

TRIMS 

Supplier Description Size/Type Order No. Mtrs/Yds Quantity Price Value 

Mahek Manipulasi Fabrics 01 1 m - 60.000 60.000 

H-O-H Resleting Invisible 02 - 1 pcs 15.000 15.000 

Citra Benang Astra 04 - 1 pcs 5.000 5.000 

 

SKETCH Trims Total: 80.000 

 

Fabrics + Trims: 530.000 

Waste: 50.000 

CMT: 400.000 

 

GRAND TOTAL 

Total: 880.000 

Mark Up: 100% 

Selling Price: 1.760.000 

With Press Point: 1.799.900 

Gross Profit: - 

Retail Selling Price: - 

Sold To Buyer: - 

Actual Profit: 919.900 

  

 


	Setelah moodboard selesai dibuat dan direvisi, penulis memulai pembuatan desain pakaian. Desain awal yang dibuat merupakan pakaian dekonstruktif dengan jenis atasan, bawahan serta terusan. Desain yang terkumpul adalah 9 buah dan telah mengalami beber...
	Gambar 3.10.
	Prototype Awal Sebelum Revisi.
	Sumber : Dokumen Penulis.
	Setelah pembuatan prototype awal, penulis melakukan mentoring yang sekaligus menjadi uji coba tahap pertama kepada beberapa pembimbing di universitas untuk mendapatkan masukan mengenai prototype maupun penulisan tugas akhir. Setelah hasil mentoring d...
	Kemudian penulis melakukan eksperimen baru yaitu penggunaan kertas maupun aluminium foil untuk dijadikan bentuk dasar dari kain yang di melting. Proses tersebut tidak dapat digunakan karena tekstur aluminium foil dan kertas yang berbeda dengan kains s...
	Gambar 3.11.
	Eksperimen Pembuatan Detail Manipulasi Setelah Mentoring.
	Sumber : Dokumen Penulis. (1)
	Setelah detail pakaian disetujui sepenuhnya oleh pembimbing universitas, penulis lalu melanjutkan tahapan kepada perbaikan prototype. Prototype dari penulis yang sebelumnya telah dibuat tidak mengalami perubahan bentuk namun mengalami perbaikan pada b...
	Gambar 3.12.
	Detail Final Setelah Penambahan Tulle Kasar.
	Sumber : Dokumen Penulis. (2)
	Gambar 3.13.
	Prototype Final Setelah Mentoring Dengan Pembimbing Universitas.
	Sumber : Dokumen Penulis. (3)
	Gambar 3.14.
	Ketiga Desain Setelah Uji Coba Produk.
	Sumber : Dokumen Penulis. (4)

