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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Sarung menjadi khas busana orang Indonesia yang umumnya berhubungan 

dengan budaya dan adat-istiadat komunitas pemakainya. Busana tersebut biasanya 

dikenakan dalam berbagai acara khusus yang bersifat formal maupun non formal, 

upacara adat maupun acara nasional. Menurut Hardisurya, Pambudy & Jusuf 

(2010:185), Sarung merupakan selembar kain yang dijahit pada kedua ujungnya 

berbentuk tabung dikenakan kaum pria maupun wanita untuk menutupi tubuh 

bagian bawah dan biasanya memiliki lebar 90 hingga 120 cm dengan panjang 2,5 

meter. Bagi umat Muslim, sarung identik dengan busana untuk ibadah sholat. Di 

pesantren-pesantren, para santri mengenakan sarung sebagai pakaian sehari-hari 

karena sarung secara historis masuk ke Indonesia sekitar abad ke-18, di bawa 

orang Arab, India, Cina yang datang masuk ke Indonesia untuk berdagang, 

mereka juga secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan sarung di 

Indonesia, sehingga muncul berbagai jenis-jenis sarung seperti sarung pelekat 

(Setiawan, 2017). 

Menurut Abdurachman (2002), sarung memiliki daya tarik untuk 

dikembangkan, karena potensi bangsa Indonesia sebagai produsen dan konsumen 

dapat ikut dalam mengembangkan perekonomian bangsa serta sarung bisa 

menjadi salah satu komoditas ekspor. Secara umum, pengguna sarung dapat 

dibedakan menjadi tiga kategori: 
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1. Pengguna menggunakan sarung sebagai pakaian sehari-hari; baik pada 

acara resmi maupun informal, 

2. Pengguna sarung yang hanya menggunakan sarung sebagai pakaian 

informal saja, 

3. Pengguna sarung untuk pakaian kesempatan dan waktu tertentu 

(insidental). 

Beberapa perancang busana Indonesia telah memperkenalkan desain busana 

dengan modifikasi sarung, salah satunya adalah Indonesian Fashion Chamber 

(IFC) yang telah memperkenalkan busana dengan modifikasi sarung. Sarung 

menjadi tren fesyen Indonesia bahkan dunia. Ini juga berarti masyarakat harus 

siap menerima perubahan nilai guna sarung yang tadinya sebagai pakaian ibadah 

menjadi pakaian yang modis dan trendi (Pur, 2017). 

Menurut Budi (2017), dalam pemakaian sarung sampai saat ini masih 

sebagaian kecil yang bisa bergaya dan masih kurang digalakkan, padahal pakai 

sarung bisa bergaya trendy. Beliau memaparkan banyak yang beranggapan bahwa 

kain sarung kuno dan tidak modis, tidak layak dipakai pada acara-acara resmi. 

Kepopuleran pakaian dengan bahan sarung ready to wear perempuan masih 

minim dan busana dengan material kain sarung yang belum populer di kalangan 

anak muda. Menurut Ali dan Asrori (2014), menyebutkan pada masa anak muda 

ini sebagai masa sosial, karena sepanjang masa remaja hubungan sosial semakin 

tampak jelas dan dominan. Pada masa remaja, perubahan dalam bentuk apapun 

sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Sebenarnya perubahan gaya hidup 

remaja tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa remaja adalah aset 
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bangsa untuk masa depan. Dalam hal ini dikhawatirkan nilai sosial budaya yang 

tertanam akan hilang seiring dengan masuk dan terus berkembangnya pengaruh 

luar.  

Gaya hidup anak muda yang aktif dan dinamis pada era sekarang menurut 

Warhani, Sabana, dan Adriati (2015:347) sibuk beraktivitas dan bersosialisasi 

bersama sahabat dan teman-teman. Cara khusus yang dipilih seseorang untuk 

mengekspresikan dirinya merupakan bagian dari usahanya mencari gaya hidup 

pribadi. Mereka tetap tampil feminin dengan menggunakan rok tetapi tidak 

menutup kemungkinan untuk menggunakan celana di acara yang lebih santai. 

Pilihan tema mode yang ditampilkan lebih kasual dan banyak detail sehingga 

dapat digunakan untuk saat formal maupun informal. Aktivitas para remaja aktif 

terlihat dari pakaian dan mode yang digunakan dalam mendukung aktivitas 

mereka. 

  Seiring perkembangan zaman banyak perempuan yang mengenyam 

pendidikan di Indonesia, maka semakin banyak para perempuan yang 

menunjukkan peran secara ekonomi dan sosial. Perempuan dituntut serta ingin 

tampil cantik, feminin dan menarik yang diimbangi peningkatan aktivitas dan 

kualitas diri. Perempuan juga ingin memperluas wawasan dan pergaulannya 

sehingga perubahan busana, tata rias, tata rambut, aksesoris, merupakan pengaruh 

dari sosial dan budaya.  

Para perempuan sebagai masyarakat modern di perkotaan membentuk pola 

gaya hidup yang didasari oleh konsumerisme, karena mereka dikondisikan untuk 

hidup berdasarkan mekanisme pasar. Mode yang semakin berkembang dan 
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menarik cenderung para perempuan lebih konsumtif dan perempuan yang lebih 

mapan akan berpengaruh lebih banyaknya pengeluaran untuk pribadi. Menurut 

Giddens (2011:5), modernitas merupakan cara hidup yang menjauhkan diri dari 

tatanan sosial tradisional serta ada kontinuitas antara kehidupan tradisional dan 

modern. Pergeseran di atas dari zaman ke zaman memperlihatkan bahwa 

perempuan Indonesia terus bergeser dan bergerak untuk selalu mengikuti zaman.  

Hal inilah yang mendasari diciptakannya sebuah brand yang berfokus 

pada produk ready-to-wear dengan bahan dasar sarung peleka brand Sevelyna. 

Brand “Sevelyna” mengambil peluang untuk mengisi pasar kalangan anak muda, 

yang memperbarui desain produk yang sudah ada yang menggunakan mix and 

match.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan 

permasalahan tugas akhir ini, yaitu:  

Bagaimana merancang busana ready to wear dengan menggunakan bahan 

dasar sarung pelekat yang dapat di mix and match bagi anak muda untuk 

brand Sevelyna yang berdampak pada industri fesyen? 
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1.2 TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan pakaian ready to wear dengan bahan dasar sarung 

pelekat bagi  wanita yang berusia 16-23 tahun untuk meningkatkan 

eksistensi sarung Indonesia. 

b. Mendorong masyarakat untuk menggalakkan tren fesyen terkini 

sarung Indonesia untuk kalangan anak muda. 

c.  Menciptakan desain fesyen yang sesuai target konsumen yang 

dituju dan bernilai jual pada brand Sevelyna. 

 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Dalam upaya mendorong pengembangan daya saing industri sarung, brand 

Sevelyna menciptakan produk fesyen dengan konsep casual style dan sarung 

pelekat sebagai bahan dasar busana, dengan target market wanita 16-23 tahun. 

Desain busana sarung dibuat lebih modern tanpa meninggalkan akar kekayaan 

budaya asli Indonesia dengan menggunakan sarung pelekat yang dapat di padu-

padankan (mix and match). 
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1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

Menciptakan desain fesyen busana ready to wear dengan membangun 

kesadaran masyarakat akan eksistensi sarung Indonesia. 

a) Untuk bidang industri kreatif 

Sebagai bidang keilmuan fesyen dan seni pada program studi desain 

dan bisnis fesyen. 

2. Manfaat teoritis 

b) Untuk studi desain dan fesyen 

Sebagai acuan literatur bagi dosen dan mahasiswa. 

3. Manfaat ekonomi 

c) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif busana 

ready to wear pada dunia mode di Indonesia 

d) Menghasilkan produk busana ready to wear yang bernilai jual bagi 

brand Sevelyna. 

 

1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Beberapa hal yang menjadi batasan bagi brand Sevelyna adalah: 

1) Batasan Ilmu: 

Perancangan ini dilakukan dalam ruang lingkup ilmu fesyen desain dari 

elemen desain, diantaranya garis, bahan dan warna. 
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2) Batasan material: 

Perancangan menggunakan bahan utama kain sarung pelekat yang 

terbatas warna kain dan motifnya. 

3) Batasan teknologi: 

Perancangan yang dilakukan dengan menggunakan pola, jahitan mesin 

dan hand finishing. 

4) Batasan waktu: 

Perancang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan sejak bulan 

September 2017 hingga April 2018.  

5) Batasan pasar 

a) Geografis 

Hasil perancangan ini berfokus untuk pada kota-kota besar di Indonesia 

khususnya di Jakarta dan Surabaya.  

b) Demografis 

Perancangan ditujukan kepada konsumen wanita muda berusia 16-23 

tahun, yang mulai mencari jati diri, memiliki gaya hidup simple, dan 

kecenderungan dari mereka bergabung dengan kelompok yang memiliki 

eksistensi serta mereka yang sibuk beraktivitas di luar rumah (Warhani, 

Sabana, Adriati; 2016). Perempuan dari kalangan  menengah di perkotaan, 
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mengalami perkembangan sesuai dengan zaman dan memahami fesyen 

yang menarik. 

c) Psikografis 

Berdasarkan teori VALS (dijelaskan), perancangan ditujukan pada 

golongan: 

1. Innovators, konsumen yang termasuk dalam golongan ini 

merupakan yang aktif, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, 

suka mengikuti perkembangan teknologi, mampu memimpin 

orang-orang yang ada disekitarnya, mau menerima ide baru, serta 

mengutamakan citra sebagai bentuk ekspresi dari cita rasa. 

Mereka merupakan golongan yang selalu maju, mau berkembang 

dan suka mencoba hal-hal yang baru serta suka mencari tantangan 

baru. 

2. Thinkers, konsumen yang masuk dalam golongan ini 

mempunyai sifat dewasa, penuh rasa tanggung jawab, aktif dalam 

mencari informasi, pembuat keputusan, memiliki pendidikan 

tinggi, mampu berpikir secara rasional, menghargai pengetahuan, 

dan selalu terbuka terhadap ide baru. Thinkers menyukai produk 

yang tahan lama dan selalu mencari informasi suatu produk 

sebelum membuat keputusan dalam pembelian.  
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1.7 DIFINISI ISTILAH 

 

1. Sarung Pelekat 

Menurut H.Coleman (2008:32), Pelekat berasal dari kata Pulicat, sebuah 

kota di Pantai Coromandel India uang dipercaya merupakan asal dari 

wastra tersebut. Sejak awal abad ke-17 pulicat dikenal sebagai pusat 

permbuatan wastra yang di perdagangkan oleh para pedagang Portugis, 

Inggris & Belanda, atau dibarter dengan aneka rempah yang diperoleh 

dari pulau banda. Wastra palekar menjadi populer di seluruh wilayah 

pesisir Asia Tenggara, termasuk Indonesia umumnya digunakan sebagai 

sarung. Motif geometris seperti kotak-kotak & garis-garis ada pada kain 

pelekat. 

Gambar 1.1 Sarung Pulicat 

Sumber: Indonesian Textiles Monograph 

 

2. Pakaian ready to wear 

Menurut Hardisurya, Pambudy & Jusuf (2010:177) pakaian  ready to 

wear/siap pakai adalah busana yang bisa langsung dipakai dengan mudah 

tanpa harus melakukan pengukuran badan dan memesan desainnya 
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terlebih dahulu. Busana siap pakai juga tidak membutuhkan fitting 

berkali-kali untuk disesuaikan dengan ukuran tubuh seseorang.  

 

3. Mix and Match 

Dalam jurnal yang dipaparkan Yamaguchi mengenai mix and match dalam 

penyesuaian pakaian dengan atribut. Beliau mempertimbangkan 

berdasarkan inter-object dan inter-attribute dengan rumus yang digunakan 

Conditional Random Field (CRF). Menurut Abbe dan Montanari (2015; 

414), CRF merupakan teknik yang menggabungkan keunggulan klasifikasi 

dan pemodelan grafis dengan penggabungan kemampuan untuk 

memodelkan data multivariat dengan kemampuan pengaruh sejumlah 

besar fitur input untuk prediksi. Beliau menggunakan teori pendekatan 

Chictopia Dataset merupakan kumpulan dari posting blog, shopping sites 

atau dari melalui media social networks  yang khusus fesyen, lalu 

dihubungkan antara lokasi pakaian dengan tubuh manusia (korelasi label 

item). 

4. Teori Warna 

1. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna yang tidak dihasilkan dari campuran 

warna lain, pada dasarnya ada dua jenis warna primer, warna primer pada 

warna pigmen dan warna primer pada warna cahaya.  
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2. Warna Sekunder 

Merupakan hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsisi 1:1. 

Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran warna merah dengan 

kuning,hijau adalah campuran biru dan kuning, dan ungu adalah campuran 

merah dan biru. 

3. Warna Tersier 

Merupakan campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna 

sekunder. Misalnya warna jingga kekukingan didapat dari pencampuran 

warna kuning dan jingga. 

 

1.8  SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode perancangan akan dimulai dari mengidentifikasi masalah yang akan 

disesuaikan ke dalam batasan-batasan. Pencarian data-data pendukung dan 

penggunaan teori pada identifikasi masalah awal akan berlanjut pada proses ideasi 

dan sulusi desain. Setelah itu akan dilakukan pembuatan prototype hingga produk 

akhir. Berikut merupakan poin-poin yang ada dalam metode perancangan Tugas 

Akhir ini: 

1. Batasan 

Perancangan produk pada brand Sevelyna terbatas pada ruang lingkup ilmu 

desain fesyen. Material yang digunakan sarung motif dan katun. 

Perancangan produk ready to wear mix and match. Dari letak geografis, 

pasar yang dituju adalah wilayah Surabaya dan Jakarta. Dari sisi 
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demografis, perancangan ditujukan pada wanita muda yang fashionable, 

aktif dan ingin tampil modis. Konsumen berada di kelas menengah ke 

bawah yang tinggal di daerah perkotaan dengan konsumen ditargetkan 

mahasiswi, pengusaha muda atau karyawan dari sebuah perusahaan. 

Perancangan ditujukan kepada konsumen Interest dan Thinker.  

2. Identifikasi masalah 

Dalam tahap identifikasi ini, perancang mengamati masalah yang ada di 

industri fesyen khususnya sarung, masih dianggap busana yang kuno dan 

hanya dipakai pada acara formal serta dalam perancangan kurang modis 

dalam sebuah busana.  

3. Ideasi 

Pada tahap ideasi pada perancangan brand Sevelyna, perancang ingin 

memberikan solusi untuk kalangan muda yang ingin tampil lebih modis 

dengan sarung pelekat dengan mix and match dengan gaya casual modern 

dan menjadi daily wear. 

4. Solusi Desain 

Merancang pakaian ready to wear dengan pengaplikasian sarung pelekat 

didesain lebih modis untuk kalangan muda dan mengeksistensikan sarung 

nasional agar kalangan muda bisa menerima pakaian sarung menjadi 

pakaian sehari-hari dan lebih mencintai sarung Indonesia khususnya sarung 

pelekat.  
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5. Desain Prototipe 

Dalam tahap pembuatan desain prototype dari perancangan koleksi brand 

Sevelyna akan dibuat langsung menggunakan kain dengan bahan dasar 

sarung pelekat yang dipadu-padankan (mix and match) dengan kain katun. 

6. Produk Akhir 

Desain final dari koleksi brand Sevelyna adalah dengan membuat 5 pakaian 

ready to wear yang terdiri dari top, bottom, outer, dan single. Pakaian 

dirancang menggunakan sarung pelekat sebagai bahan dasar perancangan, 

dan inovasi dengan mudah dipadu-padankan dengan bahan katun. Koleksi 

brand Sevelyna akan disempurnakan mengikuti revisi yang didapat setelah 

melalui tahap pembuatan prototype. 
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TEORI: 

Sarung 

Pelekat, 

mix and 

match, 

geometri

k, Teori 

Warna 

 

IDENTIFIKASI MASALAH: 

Bagaimana perancangan pakaian 

wanita dengan pengaplikasian 

sarung palekat dengan teknik pecah 

pola geometris untuk kalangan 

muda pada brand “Sevelyna” yang 

berdampak pada industri fesyen? 

  

Data-data yang diperoleh dari: 

 Buku, jurnal, tesis, esai-

esai, media online, dsb 

 Wawancara ahli 

 Wawancara calon 

konsumen 

 Wawancara ahli 

 Observasi online 
 

 

BATASAN: 

 Ilmu: desain fesyen 

 Material: Kain sarung 

pelekat, katun dan tricot. 

 Teknologi: Mesin jahit dan 

hand stitching. 

 Waktu: September 2017-

Mei 2018 

 Pasar: wanita remaja 

berumur 16-23 tahun. 

Kalangan ekonomi kelas 

menengah, berdomisili di 

kota besar, memiliki latar 

belakang pendidikan tinggi, 

terbiasa mengakses media 

sosial dan berkumpul 

bersama teman dan 

komunitas. 
 

PRODUK AKHIR 

PROTOTYPE 

SOLUSI DESAIN 

IDEASI 


