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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kebudayaan di Indonesia sangatlah kaya, salah satu bukti kekayaan tersebut 

terdapat di pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki keragaman budaya yang sangat sarat 

dengan nilai filosofi kehidupan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbagai filosofi tersebut dapat ditemukan dalam karya seni dan benda sehari-

hari, seperti cerita rakyat, pepatah, petuah, pagelaran seni budaya, senjata, 

kendaraan, binatang peliharaan, tumbuhan, termasuk pakaian. 

Perkembangan jaman yang semakin modern memberikan dampak terhadap 

seluruh segi kehidupan, seperti akulturasi budaya yang terjadi terhadap pakaian 

tradisional. Saat ini industri fesyen di Indonesia sangatlah didominasi oleh 

industri batik. Fenomena ini terjadi sejak diakuinya batik sebagai warisan budaya 

Indonesia tak kasat mata oleh UNESCO pada tahun 2009. Semenjak itu 

pemerintah Indonesia mendorong penggunaan batik sebagai salah satu identitas 

bangsa Indonesia. Di lain pihak, banyak pakaian tradisional lain yang menjadi 

terabaikan, misalnya kain lurik Jawa Tengah. Selain kain batik, pada tanggal 7 

November 2003 Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB 

(UNESCO) juga mengakui kesenian wayang sebagai World Master Piece of Oral 

and Intangible Herritage of Humanity. Akan tetapi, tidak seperti halnya dengan 

kesenian batik yang dengan cepat dapat kembali dipopulerkan melalui industri 

pakaian, kesenian wayang kesulitan untuk beradaptasi dengan era modern. Sama 

halnya dengan kain lurik, nilai-nilai filosofis dalam kebudayaan wayang juga 

menjadi hilang seiring berjalannya waktu.  
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Mengenai kain lurik, kain lurik pada jaman dahulu digunakan tidak hanya oleh 

rakyat, namun juga dipakai di lingkungan keraton. Dalam artikel yang ditulis oleh 

Memayu Hayuning Bawana (2014) Penggunaan corak lurik ditentukan oleh 

jabatan atau kasta si pemakai, semakin besar motif lurik, semakin tinggi jabatan 

seseorang yang memakainya, misalnya motif telupat yang dipakai oleh abdi dalem 

dalam kerajaan keraton. Seiring berjalannya waktu, beberapa motif peninggalan 

tidak lagi diproduksi dan muncul motif modifikasi untuk menyesuaikan dengan 

selera pasar. Saat ini industri kerajinan kain lurik mengalami kesulitan karena 

pengrajin kain lurik sudah berusia lanjut dan sulit menemukan penerus yang dapat 

meneruskan keahlian pembuatan kain lurik dan makna filosofisnya (Djoemena, 

Nian S., 2000). Problema ini mendorong beberapa desainer Indonesia untuk 

mencoba mengangkat kekayaan budaya dalam desain kain lurik. Misalnya, Ninik 

Darmawan, kelompok Lawe, PPPPTK Seni dan Budaya, Didiet Maulana, Edward 

Hutabarrt, Lulu Lutfi Labibi, Harry Darsono. Produk modern yang diciptakan 

tidak terbatas hanya pakaian tetapi juga tas, dompet, map, sepatu, dan lain 

sebagainya. Akan tetapi kain lurik masih sangat jarang digunakan untuk gaun 

malam dan sebagian besar untuk pakaian sehari-hari dan bergaya edgy. 

Kerajinan kain lurik dan kesenian wayang merupakan warisan budaya yang 

bernilai tinggi dan memiliki nilai filosofis yang dalam. Agar masyarakat dapat 

menghargai nilai tersebut tersebut maka kain lurik dan wayang perlu 

dikembangkan dan dibawa kedalam dunia post-modern saat ini dalam wujud 

pakaian yang juga bernilai tinggi, salah satunya adalah gaun pesta. Maka dalam 

konteks ini Brand AZZURE menemukan sebuah peluang untuk dapat melestarikan 

kebudayaan Indonesia melalui perancangan pakaian lurik yang dikombinasikan 
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dengan filosofi dari karakter wayang yang diwujudkan dalam pakaian gaun pesta. 

Guna memperkuat konsep tersebut, Brand AZZURE fokus pada tokoh wayang 

Punakawan yang merupakan karakter wayang khas Indonesia. Untuk Brand 

AZZURE penulis berusaha menciptakan tema desain wayang dan lurik dengan 

menggunakan aplikasi bordir dan beading untuk wayang dan bahan dasar tenun 

lurik asli Indonesia agar tercipta suatu desain modern tanpa menghilangkan ciri 

dan unsur seni dan kebudayaan Indonesia.  

Istilah Punakawan berasal dari pana yang berarti masa susah dan kawan 

berarti teman. Dalam Punakawan, terdapat empat tokoh karakter wayang yaitu 

Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Masing-masing karakter wayang Punakawan 

memiliki sifat unik yang mengajarkan nilai-nilai filosofis. Perpaduan wayang 

empat sekawan dan kain tenun lurik yang sama-sama berasal dari Yogyakarta 

akan melahirkan suatu desain modern yang unik dan kental dengan nilai budaya 

Jawa. Penulis berharap, melalui desain pakaian untuk Brand AZZURE, budaya 

Indonesia dapat terus dilestarikan bahkan dikembangkan menjadi sesuatu yang 

baru dan bernilai bagi kehidupan saat ini dan masa depan. 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif 

dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

wawancara dengan Expert panel yaitu orang yang ahli dalam bidang masing-

masing seperti Fashion stylist, fashion designer, ahli lurik, pengerajin wayang, 

dan retail. Selain Expert panel, dilakukan wawancara dengan Extreme User yang 

merupakan responden yang berpotensi untuk mengenakan busana perancang. 

Dilakukan penelitian melalui observasi di tempat tertentu seperti mall, grand 

opening suatu acara, gala dinner, dan acara khusus lainnya. Sedangkan data 
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sekunder diperoleh melalui jurnal Jurnal: “Peningkatan daya saing tenun lurik 

tradisional melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual” ditulis oleh Triyanto. 

Buku: “Ensiklopedia Karakter Tokoh-tokoh Wayang” yang membahas mengenai 

bentuk wayang dan sejarahnya. 

Dalam laporan ini, akan ditunjukkan hasil dari riset dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis. Laporan ini akan berguna untuk menunjang data-data 

dalam pembuatan pakaian wanita made to order pada tugas akhir. Riset penelitian 

yang dilakukan dibagi menjadi dua bagian yaitu riset pasar dan riset kreatif. Riset 

pasar merupakan penelitian mengenai target pasar, dan marketing mix (produk, 

tempat, promosi, harga) yang dituju untuk brand pakaian penulis. Sedangkan riset 

kreatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan desain yang akan dibuat 

oleh penulis sesuai dengan trend Fall/Winter 2018. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

perancangan tugas akhir ini adalah bagaimana merancang pakaian wanita made to 

order dengan berbahan dasar tenun lurik menggunakan aplikasi wayang bordir 

dan beading pada brand AZZURE. 

1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

1. Menciptakan desain fesyen untuk wanita usia 20-28 tahun yang sering 

menghadiri acara khusus. 

2. Menciptakan desain fesyen menggunakan tenun lurik dengan aplikasi beading 

wayang. 
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3. Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari warisan budaya Indonesia. 

4. Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand AZZURE. 

5. Menciptakan desain fesyen yang berguna bagi pelestarian budaya Indonesia. 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Dalam perancangan ini penulis menggunakan kain tenun lurik sebagai 

bahan utama perancangan dan aplikasi beading yang membentuk wayang empat 

sekawan untuk menjadi busana siap pakai dan ditujukan pada wanita Surabaya 

berusia 20-28 tahun. Dalam hal ini akan digunakan tenun lurik berwarna alami 

sehingga lebih menonjolkan bentuk wayang yang dibeading. Konsep yang 

digunakan penulis dalam perancangan adalah simpel dan seksi sesuai dengan 

banyaknya peminat dari masyarakat. Promosi yang akan dilakukan melalui media 

sosial seperti instagram dan website. Harga dari perancangan pakaian ini mulai 

dari Rp. 1.000.000.- sampai Rp. 5.000.000,- tergantung pada desain pakaian. 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

Bagian  ini  sering  dikacaukan  dengan  tujuan  Perancangan.  Tujuan 

Perancangan  mengungkapkan  upaya  pencapaian  kondisi  yang  ideal, 

sedangkan  pentingnya  Perancangan  mengungkapkan  argumentasi mengapa 

perlu ada pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal (Manfaat perancangan). 

Bagian  ini  mengungkapkan  kaitan  antara  urgensi  pemecahan  masalah dengan 

konteks permasalahan yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan  

bahwa  pemecahan  suatu masalah yang  konteksnya mikro benar-benar  dapat  

memberi  sumbangan  bagi  pemecahan  masalah  lain yang konteksnya lebih luas.  
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Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut 

1. Melestarikan warisan budaya Indonesia yang saat ini sudah mulai 

dilupakan 

2. Membangun kesadaran akan pentingnya budaya tradisional 

3. Menciptakan kebaruan dengan cara memadukan antar dua budaya 

sehingga kesan tradisional semakin kental 

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

industri fesyen 

5. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fesyen 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Bagian ini mengungkapkan batasan dari hasil perancangan yang akan anda 

hasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk  konteks 

masalah  yang  lebih  luas.  Paparan  ini  dimaksudkan  agar perancangan yang 

dihasilkan dari kegiatan perancangan ini disikapi hati-hati oleh pemakai sesuai 

dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu 

tersedia dalam memanfaatkannya. Hal yang umum yang menjadi batasan 

perancangan adalah:  

a. Batasan ilmu: 

Perancangan yang dilakukan berada di batas ilmu desain fesyen saja. 

b. Batasan material: 

Perancangan yang dilakukan menggunakan bahan utama yaitu tenun lurik 

dan aplikasi wayang beading. 

c. Batasan teknologi: 
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Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik bordir dan teknik 

beading. 

d. Batasan waktu: 

Perancangan yang dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan yaitu mulai bulan 

Januari 2017 hingga	  Juni	  2017.	  

1.7. DIFINISI ISTILAH 

1. Tenun lurik merupakan kain tenun khas Indonesia yang dibuat oleh SDM 

menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) sehingga kain dari benang 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang tidak sama satu sama lain. 

2. Wayang empat sekawan merupakan warisan budaya Indonesia yang 

menceritakan tentang kehidupan dan memiliki petuah dan nilai yang 

terkandung dalam ceritanya. 

3. Teknik Beading merupakan teknik penambahan material manik-manik dan 

payet di atas material dengan maksud untuk menambah kemewahan pada 

material itu sendiri. 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Proses perancangan tugas akhir ini  menggunakan metode Design 

Thinking yaitu sebuah pola pikir seorang desainer yang memampukan seseorang 

untuk mentransformasi cara mengembangkan sebuah produk, jasa, proses, dan 

strategi. Beberapa faktor kunci dalam penggunakan Design Thinking untuk 

menciptakan inovasi adalah sebagai berikut: 
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a. Human-Centered Approach; pendekatan yang berfokus pada manusia, yang 

didasari dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi manusia. Hal 

ini membutuhkan empati yang merupakan kemampuan untuk 

memposisikan diri dalam berbagai perspektif. 

b. Integrative thinking; kemampuan untuk tidak hanya bergantung pada proses 

analitis (yang hanya menghasilkan pilihan ini atau itu), namun juga mampu 

untuk melihat keterkaitan antara aspek-aspek yang tersembunyi dan bahkan 

kadang bertentangan dalam sebuah permasalahan sehingga tercipta solusi 

baru yang melampaui solusi alternatif yang ada. 

c. Rapid Experimentation & Prototyping; perlunya menciptakan sebuah 

kebiasaan untuk mencoba menciptakan  prototipe seawal dan sesering 

mungkin agar proses desain dapat diperkaya oleh saran dan kritik dari para 

pemangku kepentingan (stakeholder) hingga akhirnya desain final 

merupakan sebuah desain yang diterima oleh pengguna / pasar. Inovasi 

yang signifikan tidak dihasilkan oleh perbaikan atau perubahan minor, 

melainkan dari proses mempertanyakan segala sesuatu dan mengeksplor 

batasan-batasan dengan cara yang kreatif sehingga membawa proses desain 

ke arah yang sepenuhnya baru. 

d. Collaboration; terus meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan 

pengalaman telah menggantikan mitos bahwa desain adalah kerja dari 

“seorang genius yang kreatif” dengan sebuah kenyataan tentang perlunya 

kolaborasi tim lintas disiplin ilmu yang penuh semangat. (Tim Brown, 

2008) 
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Proses perancangan tugas akhir ini menggunakan tahapan dalam Design Thinking 

yang divisualisasikan dengan diagram berikut: 
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Batasan: 

Ilmu: Ilmu desain fesyen 

Material: tenun lurik 

Waktu: enam bulan yaitu 

januari 2018 sampai juni 

2018 

Geografis: Surabaya 

Demografis: 

Psikografis: wanita, usia 20-

30 tahun, sering menghadiri 

berbagai acara, menyukai 

kehidupan sosial, 

berpendidikan tinggi. 

Identifikasi masalah: 

Bagaimana merancang pakaian 

wanita made to order dengan 

berbahan dasar tenun lurik 

menggunakan aplikasi wayang 

beading pada brand AZZURE. 

 

Teori Definisi 

istilah: 

- Tenun lurik 

- Wayang 

Punakawan 

- Teknik bordir 

dan beading 

Data-data yang diperoleh dari 

- buku, jurnal, media online 

- wawancara calon konsumen 

- wawancara ahli 

- observasi lapangan 

- observasi oline 

Ideasi atau eksperimen 

Solusi Desain 

Produk akhir 

Prototype 
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Sedangkan perancang memiliki proses dengan tahapan Design Thinking yaitu: 

a. Identifikasi masalah: 

Perancang mengidentifikasi adanya masyarakat yang kini mulai melupakan salah 

satu budaya Jawa yaitu tenun lurik dan wayang Punakawan. Keberadaan tenun 

lurik mulai punah dikarenakan pengerajin lurik tidak banyak memiliki penerus 

dan harus benar-benar memiliki kemampuan menenun dengan teliti karena proses 

penenunan yang begitu rumit. Hal ini menyebabkan motif lurik yang diproduksi 

sangat terbatas dan peminat kain lurik pun menjadi turun. Disini perancang 

menemukan bahwa kain lurik sudah jarang terlihat dan hampir tidak ditemukan 

lagi keberadaannya. Bahkan meskipun banyak butik yang mengangkat 

kebudayaan di Surabaya tetap sangat sulit mencari pakaian lurik. 

Begitu juga dengan wayang empat sekawan, saat ini karakter wayang Punakawan 

tidak banyak dijumpai dengan wujud cerita di berbagai daerah, sebagian 

komunitas menjadikan karakter wayang Punakawan sebagai modifikasi kerajinan 

seperti gantungan kunci yang terbuat dari kayu, aluminium, dan sebagainya. 

Warisan Budaya Jawa yang memiliki nilai filosofis sebaiknya dilestarikan dari 

masa ke masa. 

b. Ideasi 

Dari permasalahan yang ada, maka dibuatlah beberapa ideasi untuk 

mengembangkan pakaian lurik. Proses yang dilakukan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif diperoleh dari narasumber Expert Panel 

yang ahli dalam bidang nya seperti penerus perusahaan kain tenun lurik, 

pengerajin wayang, fashion stylist, dan fashion designer. Sedangkan Extreme 

User diperoleh dari responden yang memiliki potensi untuk mengenakan pakaian 
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rancangan penulis. Metode ini akan menggunakan masyarakat dari kalangan 

menengah keatas yang ditujukan untuk kalangan muda. Penelitian juga dilakukan 

terhadap riset pasar, konsumen, serta teori yang diperoleh dari jurnal, buku, dan 

internet. 

c. Desain Prototipe 

Setelah tahap sebelumnya, dilakukan perancangan dengan mendesain 12 sketsa 

dimana akan dipilih 5 koleksi desain untuk direalisasikan. Material dasar yang 

digunakan dalam perancangan ini menggunakan tenun lurik. Selain itu perancang 

menggunakan metode teknik bordir dan beading yang lebih menonjolkan detail 

dan kerapian pada jahitan tangan. Desain yang dirancang bertema seksi dan 

glamour agar lebih diminati oleh wanita Surabaya saat ini. 

d. Desain Final 

Desain akhir merupakan tahap dimana brand AZZURE menciptakan 5 produk 

pakaian wanita made to order yang memadupadankan kain lurik dengan wayang 

beading. Konsep desain yang diciptakan bertema seksi dan glamour jaman 

sekarang, dengan adanya siluet yang fit and flare dan A-line. Penciptaan produk 

diharapkan dapat memberikan solusi terhadap maraknya pakaian lurik saat ini. 

 

 

 

 


