
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perancangan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

memiliki banyak hewan-hewan yang dilindungi karena hampir punah.

Diantaranya adalah julang Sulawesi, kera macaca maura berambut putih,

ikan purba buttini, maleo senkawor, kupu-kupu bidadari, dan lain

sebagainya. Bahkan Sulawesi Selatan memiliki tempat yang dijuluki

kerajaan kupu-kupu (Trans 7, 2019). Tidak sedikit hewan yang masih

diburu untuk disantap daging maupun telurnya karena lebih enak dan

bergizi dibandingkan dengan daging dan telur yang dihasilkan oleh hewan

pada umumnya (Supriyadi, 2019).

Tidak hanya hewan-hewan endemik, tetapi kain-kain nusantara

Indonesia juga cukup tersingkir dari keberadaannya. Kebanyakan

kain-kain nusantara tersebut hanya digunakan di daerah masing-masing

dan hanya digunakan pada acara kedaerahan tertentu saja. Selain memiliki

warna-warna yang cantik, kain nusantara tersebut juga dibuat dengan

proses dan memakan waktu yang panjang untuk pembuatannya sehingga

memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan kain yang biasa.

Kain tenun sengkang adalah salah satu contoh kain nusantara yang dibuat

oleh orang-orang Bugis. Selain terbuat dari ulat sutera, kain sengkang juga

ada yang dibuat menggunakan benang sintetis sehingga harga jual menjadi

lebih murah (Kompas TV, 2020).

Dari penjelasan tersebut, solusi yang dapat diberikan adalah

dengan membuat bordir yang menonjolkan hewan endemik Sulawesi

Selatan, seperti kera putih macaca maura dan julang sulawesi dengan

tujuan untuk melestarikan hewan-hewan tersebut. Lalu kain sengkang

akan diaplikasikan ke dalam pakaian resort wanita sebagai kain nusantara
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Indonesia. Pakaian resort dipilih agar wanita yang memakainya saat pergi

berlibur akan turut mengenalkan fauna Indonesia ke tempat berlibur yang

mereka datangi dan tentunya juga mengenalkan kain nusantara Indonesia.

Wanita-wanita yang pergi berwisata akan berfoto dan menyebarkannya di

sosial media dan akan dilihat oleh banyak orang. Dengan begitu akan turut

melestarikan kain nusantara Indonesia maupun hewan endemik yang ada

di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang resort wear wanita dengan mengaplikasikan tenun

sengkang dan bordir hewan endemik Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Perancangan

Merancang resort wear wanita dengan mengaplikasikan tenun sengkang

dan bordir hewan endemik Sulawesi Selatan.

1.4 Batasan Perancangan

1.4.1 Batasan Keilmuan

Ilmu seni desain fesyen.

1.4.2 Batasan Material

Menggunakan material kain tenun sengkang bombang, kain tenun

sengkang balo lobang, dan kain tenun sengkang polos.

1.4.3 Batasan Teknologi

Menggunakan teknologi bordir manual untuk menghasilkan bordir hewan

endemik Sulawesi Selatan (kera macaca maura berambut putih dan julang

Sulawesi).

1.4.4 Batasan Pasar

a. Geografis

Adapun batasan wilayah untuk tugas akhir ini adalah kota-kota wisata

pantai maupun perkotaan.
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b. Demografis

Berfokus pada wanita yang sudah memiliki penghasilan (status sosial

menengah ke atas) dengan usia antara 22-35 tahun dan memiliki

kegemaran berwisata ke luar kota maupun luar negeri. Juga pada

wanita yang tertarik untuk memakai pakaian yang berbau nusantara.

c. Psikografis

Batasan pasar psikografis diambil berdasarkan teori VALS yang

ditujukan kepada innovators dan experiencers, yaitu wanita yang

menganggap bahwa citra merupakan hal yang sangat penting untuk

mengekspresikan diri serta ingin merasa bebas. Selain itu, wanita yang

berpenghasilan dan memiliki semangat tinggi untuk melakukan

aktivitas di luar ruangan.

1.4.5 Batasan Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan tugas akhir ini adalah 12 bulan.

1.5 Tahapan Perancangan

Proses perancangan tugas akhir ini menggunakan metode design

thinking, yaitu sebuah pola pemikiran desainer untuk memecahkan suatu

masalah dan metode ini bertujuan untuk mengembangkan proses

efektivitas pembelajaran agar menjadi lebih mudah, transparan dan

terstruktur. (Dwi Purnomo, 2013). Tahapan-tahapannya adalah sebagai

berikut :

a. Empathise

Proses yang dilakukan adalah dengan berfokus pada pengamatan

wanita karir berusia 22-35 tahun yang menyukai traveling dan peduli

terhadap kultur di Indonesia.

b. Define

Tahapan ini bertujuan untuk menyesuaikan desain dengan target

market. Hasil yang didapatkan adalah wanita yang suka berwisata
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umumnya memakai pakaian yang bercorak maupun kain nusantara

dengan siluet A dan H karena akan lebih nyaman saat dipakai untuk

jalan-jalan.

c. Ideate

Berfokus pada perancangan resort wear wanita menggunakan teknik

bordir pada pengaplikasian hewan endemik. Aplikasi elemen dan

prinsip desain tetap ada namun tetap sesuai dengan kaidah sehingga

dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual.

d. Prototype

Tahapan ini dilakukan dengan membuat percobaan pakaian jadi

menggunakan kain yang relevan dengan konsep desain untuk

setelahnya dilakukan tes produk.

e. Test

Tahapan ini dilakukan dengan menguji hasil prototype dengan cara

menunjukkan produk kepada target market dan tim penilai. Saran dan

masukan dari target market dan tim penilai akan dipertimbangkan

untuk merevisi produk hasil.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Ada dua cara dalam metode pengumpulan data, yaitu metode

pengumpulan data secara primer dan sekunder. Metode pengumpulan data

secara primer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan

kuantitatif. Wawancara kepada orang-orang yang sudah berpengalaman

adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam

penelitian kualitatif (Imami Nur Rachmawati, 2007). Menurut Sugiyono

(2017) kuantitatif adalah pengumpulan data yang berlandaskan pada

filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti suatu populasi tertentu

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan

biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner.

4



Sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara mengumpulkan

data-data yang relevan terhadap penelitian ini menggunakan studi literatur.

Studi literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, video, dan

website.

1.6.1 Data Primer

Kualitatif :

a. Wawancara kepada enam experts (pemilik local brand, fashion

designer, graphic designer, bordir maker, dan fashion stylist).

b. Wawancara kepada enam extreme users yang berfokus pada wanita

yang sudah memiliki penghasilan (status sosial menengah ke atas)

dengan usia antara 22-35 tahun dan memiliki kegemaran berlibur ke

luar kota maupun luar negeri. Juga pada wanita yang peduli terhadap

kultur di Indonesia.

Kuantitatif :

a. Menyebarkan kuesioner secara online kepada seratus responden.

1.6.1.1 Subjek dan Hasil Wawancara kepada 6 Expert

1. Pik Mei - sebagai Bordir Maker

Pik Mei adalah seorang penjahit batik dan pembuat bordir yang

sudah berpengalaman selama 14 tahun. Hasil wawancara daring

bersama Pik Mei adalah Pik Mei dapat membordir motif apapun yang

penting memberikan desain yang jelas dan langsung di pola kain yang

akan dibuat pakaian supaya bordiran tidak gagal, warna yang dapat

dibordir tidak terbatas, harga untuk ukuran kurang lebih 20x20 cm

adalah Rp200.000,00 dan waktu pengerjaan bordir kurang lebih dua

minggu, serta bahan kain tenun sengkang bisa dibordir.

2. Ferdinan Linardi - sebagai Graphic Designer

Ferdinan Linardi adalah seorang graphic designer, merupakan

lulusan Universitas Ciputra jurusan Visual Communication and
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Design. Ferdinan pernah berpartisipasi dalam pembuatan mural

Universitas Ciputra. Selain itu, Ferdinan pernah menjadi pembicara di

sebuah Talkshow UCCIE 2019.

Hasil wawancara daring bersama Ferdinan Linardi adalah untuk

desain gambar hewan yang akan dibordir sudah baik tetapi pada

bagian ekor bisa dibuat lebih slant agar terlihat lebih natural, perlu

diperhatikan juga mesin bordir bisa membordir sampai sekecil apa,

lalu karena kain tenun sengkang itu sedikit glossy, lebih baik bordirnya

nanti dibuat matte, lalu jika ingin menghemat warna benang, warna

paruh dan leher bisa disamakan saja, desain bordir lebih baik

disesuaikan dengan desain pakaiannya supaya nanti penataannya tidak

aneh.

3. Nurdini Prihastiti - sebagai Brand Owner dari brand Dama Kara

Nurdini Prihastiti adalah pemilik brand lokal Dama Kara yang

berasal dari Bandung. Dama Kara dirintis sejak tahun 2019. Brand ini

menjual pakaian ready to wear yang mengangkat keindahan kain khas

Indonesia. Hasil wawancara daring bersama Nurdini Prihastiti adalah

jenis pakaian yang paling laku terjual adalah outer, kendala yang

dimiliki saat membuat produk menggunakan kain nusantara adalah

reject material yang cukup tinggi, karena motif dan pewarnaan kain

dikerjakan secara handmade, sehingga cukup tricky, sebagai contoh,

untuk set (atasan dan bawahan), warna dasar kain harus sama,

sedangkan beda pencelupan, pH air, sinar matahari dapat berpengaruh

ke intensitas warna kain. Beliau mengatakan minat konsumen untuk

membeli pakaian menggunakan kain nusantara adalah 8/10, pakaian

yang menggunakan kain nusantara dan dipadukan dengan bordir dapat

diminati oleh konsumen, kain nusantara memiliki motif dan khas yang

tidak lekang oleh waktu sehingga desain resort dengan perpaduan kain
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tenun sengkang dan bordir merupakan suatu kesempatan yang baik

untuk dilakukan.

4. Elena Natanael - sebagai Fashion Stylist

Elena Natanael adalah seorang fashion stylist dalam berbagai

jenis seni terapan, seperti teater, film pendek, dan juga music video.

Hasil wawancara daring bersama Elena Natanael yaitu kendala yang

dihadapi saat memadupadankan kain nusantara adalah mencocokkan

pola kain nusantara yang umumnya memiliki warna mencolok dan

pola yang ramai, menurut Elena, resort wear cocok jika menggunakan

kain tenun sengkang, kain yang breathable serta menggunakan warna

mencolok dan cheerful akan mengangkat resort wear bertemakan kain

nusantara tanpa menghilangkan identitasnya, lalu menurut beliau

paduan pada contoh desain pakaian yang diberikan sudah sesuai dan

terlihat harmoni, tips agar resort wear yang menggunakan kain

nusantara tetap terlihat modern adalah “keep it minimal”, pola bentrok

tidak masalah selama terlihat harmoni. Harus terasa nyaman dan

breathable, kunci dari pakaian resort yang bagus menurutnya adalah

kenyamanan dan kesederhanaan.

5. Tri Handoko - sebagai Fashion Designer

Tri Handoko adalah seorang fashion designer yang memulai

karirnya sejak tahun 1992. Hasil wawancara daring bersama Tri

Handoko adalah menurut beliau, desain yang akan dibuat sudah sesuai

dengan target market yang dituju, lalu menurut beliau color palette

yang digunakan cukup menarik, menurut Tri Handoko ketepatan untuk

menempatkan suatu bordir pada pakaian tergantung pada beberapa hal,

penempatan bordir bisa di bagian kain yang polos maupun yang

bermotif bergantung kekreativitasan si designer, dan menurut beliau
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cocok jika diberi penambahan tassel karena akan menambah estetika

pada pakaian yang akan dibuat.

6. Laras Nintyas - sebagai Fashion Designer

Laras Nintyas adalah seorang fashion designer dan merupakan

penerus bisnis fesyen milik ayahnya, yitu Tenun Gaya. Hasil

wawancara daring bersama Laras Nintyas adalah kain polos magenta

bisa menjadi bahan utama untuk atasan, kain motif balo lobang bisa

menjadi bahan utama untuk skirt/trouser, kain motif bombang bisa

menjadi kombinasi untuk atasan. Selanjutnya beliau mengatakan

mungkin bisa diperbanyak desain outer yang bersifat versatile yang

dapat dipakai untuk formal maupun casual, Laras Nintyas prefer

warna earthy tone untuk menonjolkan karakter etnik modern dengan

tambahan warna pastel, karena penggunaan warna seperti itu lebih

mudah diterima oleh target market. Lalu menurut beliau lebih baik

tidak terlalu banyak menggunakan jenis kain dalam 1 desain,

maksimum 3 macam kain, perlu diperhatikan juga ragam warna di

kain dan sebaiknya menggunakan warna yang senada dan jangan

terlalu kontras untuk menghindari kesan terlalu ramai, penempatan

bordir lebih baik di kain yang polos agar menghindari kesan terlalu

ramai, dan penggunaan tassel cocok tetapi perlu diperhatikan apakah

target market di atas 30 mau menggunakannya, karena tassel akan

terkesan terlalu anak muda.

1.6.1.2 Subjek dan Hasil Wawancara kepada 6 Extreme Users

Dari hasil wawancara kepada enam extreme users, sebagian besar

mengatakan lebih menyukai pemakaian dress saat berwisata. 6 extreme

users lebih merasa nyaman jika memakai celana dengan model kulot dan

celana pendek dengan ikatan pinggang karet agar lebih mudah jika ingin

ke kamar kecil. Begitupun untuk dress, keenam extreme users lebih
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menyukai dress yang memiliki ikatan pada bagian pinggang. Sedangkan

untuk rok, 6 extreme users lebih nyaman menggunakan rok A-line

sepanjang lutut saat berwisata ke tempat-tempat seperti perkotaan maupun

pantai. 6 extreme users lebih nyaman untuk memakai atasan dengan

lengan pendek atau tanpa lengan agar lebih sejuk dan tidak pengap saat

berlibur. Selain itu, sebagian besar 6 extreme users lebih menyukai

penempatan bordir yang cenderung berukuran besar.

Opini dari 6 extreme users adalah melestarikan kultur Indonesia

sangat penting agar budaya terus diturunkan dari generasi ke generasi serta

dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta terhadap kultur Indonesia.

Pakaian dibuat dengan lebih ringan karena akan makan tempat jika dibawa

traveling (Darmento, 2020). Masalah yang sering dihadapi saat memakai

pakaian berbahan kain tenun adalah serat kain mudah lepas bila tersangkut

(Rahayu, 2020). Kain tenun memerlukan perawatan khusus dalam

pencucian dan perawatannya sehingga sedikit repot dan membuat extreme

users ragu dalam membeli pakaian berbahan dasar kain tenun (Susanto,

2020). Saat berwisata ke tempat-tempat seperti perkotaan maupun pantai,

extreme users lebih nyaman mengenakan pakaian terbuka agar tidak

pengap karena cuaca yang panas.

1.6.1.3 Hasil Survey Online

Hasil penggalian data dari seratus orang melalui kuesioner adalah

responden menyukai pakaian resort dengan kombinasi kain tenun dan

bordir hewan yang fashionable dan memiliki kisaran harga

Rp1.000.000,00 hingga Rp1.500.000,00. Warna yang disukai adalah

warna dengan tone biru dan magenta. Jenis pakaian yang diminati adalah

pakaian set (atasan dan bawahan).

Kesimpulan untuk kritik dan saran dari responden adalah menurut

responden konsep sudah bagus untuk dijadikan satu koleksi, desain dibuat
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yang modern dan lebih bervariasi, lebih baik motif tidak terlalu ditabrak

dan lebih baik jika digabung dengan warna netral, celana lebih baik

menggunakan karet agar dapat sesuai dengan pinggang customer, untuk

traveling disarankan pakaian yang nyaman namun tetap fashionable.

Responden menyarankan untuk membuat pakaian dengan bahan yang

ringan supaya tidak berat saat dibawa traveling. Menurut responden

jumpsuit tidak disarankan karena jika ingin buang air kecil akan kesulitan

untuk membuka pakaian.

1.6.2 Data Sekunder

Pengumpulan data diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal,

artikel, video, serta website maupun sosial media yang relevan sebagai

pendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

1.7 Tinjauan Data

1.7.1 Hasil Kajian Pustaka

A. Resort Wear Wanita

Manusia zaman sekarang telah hidup di dunia imajiner, dimana

orang-orang berlomba untuk mengunggah foto OOTD (outfit of the day)

saat mereka berwisata atau berlibur ke suatu destinasi tertentu (Corbridge,

2000). Tujuan dari diunggahnya foto tersebut adalah supaya dilihat oleh

pengikut mereka dan memberikan informasi destinasi yang indah dan

bagus untuk dikunjungi. Selain itu mereka secara tidak langsung

memperlihatkan busana yang sedang dipakai saat berwisata. Maka dari itu

proyek ini memilih resort wear agar kain tenun sengkang dapat dikenal

oleh masyarakat luas.

B. Tenun Sengkang

Bagi para perempuan bugis di daerah Sengkang, Makassar,

menenun merupakan mata pencaharian mereka. Menenun merupakan

pekerjaan untuk perempuan maupun pria bugis. Kain tenun yang terkenal
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di daerah Sengkang adalah kain tenun sengkang. Kain tenun ini biasa

dipakai pada acara-acara adat tertentu, seperti upacara pernikahan,

maupun saat menampilkan tarian daerah. Dan seiring berjalannya waktu

dan teknologi yang semakin maju, kain nusantara khususnya tenun lambat

laun terlupakan karena dianggap ketinggalan zaman atau kuno, sehingga

kain ini lambat laun terkubur oleh zaman (Kompas TV, 2020).

Kain tenun sengkang yang paling terkenal adalah kain tenun motif

bombang yang memiliki motif seperti zig-zag yang melambangkan air dan

ombak di laut karena Makassar terkenal dengan pelautnya (Gusni, 2020).

Sedangkan kain lainnya adalah kain motif balo lobang, kain ini merupakan

kain tenun sarung yang biasa dipakai sebagai bawahan untuk pria, motif

ini merupakan perpaduan antara garis horizontal dan vertikal, penciptaan

motif ini berawal dari kepercayaan masyarakat Bugis-Wajo pada “sulapa

eppa” atau segi empat yang bermakna sumber kehidupan manusia, yaitu

api, air, udara, dan tanah (Syukur, 2014). Masih banyak tenun sengkang

lainnya yang memiliki kualitas yang tak tertandingi, diantaranya balo

cobo, balo renni, balo tettong, makkalu, caca wali, mappagiling, dan

moppang.

Gambar 1.1 Tenun Sengkang
Sumber: (Sengkang, 2017)
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C. Hewan Endemik Sulawesi Selatan

a. Julang Sulawesi

Gambar 1.2 Julang Sulawesi
Sumber: (Abidin, 2019)

Indonesia merupakan salah satu negara “Mega Bird Diversity”

yang memiliki keanekaragaman jenis burung yang luar biasa (Mangi,

2013). Salah satu burung tersebut adalah julang sulawesi. Hewan ini

tinggal di Minahasa, Sulawesi Selatan, Indonesia dan menghuni hutan

primer dan hutan rawa. Hewan ini hidup secara berpasangan

(Martarinza, 1992) atau dalam kelompok kecil (Watling, 1983).

Julang sulawesi adalah salah satu burung yang sering diburu

hingga keberadaannya terancam punah. Alasan manusia memburu

hewan ini adalah untuk dijadikan bahan pangan, menjadikan julang

sulawesi objek untuk suatu perlombaan, objek untuk olahraga, selain

itu kepala julang sulawesi pun diambil untuk dijadikan hiasan.

Gambar 1.3 Perburuan Burung Julang Sulawesi
Sumber : (Litha, 2018)
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b. Kera Macaca Maura Berambut Putih

Kera macaca maura memiliki nama latin Moor macacaque. Kera

macaca maura hidup di kawasan Cagar Alam Karaenta, Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung, kabupaten Maros, dan berada 45

km dari kota Makassar. Kera macaca maura memiliki 2 warna rambut,

yaitu hitam dan putih. Namun sebagian besar kera yang ada memiliki

rambut berwarna hitam dan menjadikan kera macaca maura berambut

putih menjadi hewan yang langka (IDN Times, 2018).

Gambar 1.4 Kera Macaca Maura
Sumber: (IDN Times, 2018)

D. Ragam Hias dengan Teknik Bordir Manual

Bordir dikenal sebagai salah satu ragam hias (aksesoris pada

pakaian) yang terkenal dan sering digunakan sebagai hiasan dalam

suatu produk fesyen. Pada awal tahun 1600-an, bordir, seperti sulaman

mutiara sudah terkenal di negara Jepang. Saat itu bordir diperkenalkan

dari seseorang yang datang dari negara China, setelah itu negara India,

kedatangan tersebut bertujuan untuk berdagang. Dan semenjak saat itu,

bordir menjadi dikenal oleh hampir seluruh wilayah di Nusantara

(Suhersono, 2004).
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Gambar 1.5 Proses Bordir Manual
Sumber: (Vj, 2018)

1.7.2 Elemen dan Prinsip Desain

1.7.2.1 Elemen Desain

- Warna

Warna adalah hal yang sangat penting dalam sebuah desain.

Warna dapat menarik perhatian dan mempertegas suatu karya. Selain

itu, warna juga dapat menyampaikan suatu pesan, sebagai contoh,

warna merah dapat dilambangkan kekuatan, cinta, dan bahaya,

sedangkan warna hijau dapat melambangkan alami, kesehatan, dan

pembaruan (Gamelab Indonesia, 2019).

- Garis

Garis dapat dibentuk dari kumpulan titik yang saling menimpa.

Garis pun merupakan suatu titik awal dari membuat suatu gambar

menjadi menarik. Garis terdiri atas garis lurus, garis lengkung, garis

horizontal, maupun vertikal (Gumelar, 2015).

- Siluet

Dalam bidang fesyen, siluet merupakan suatu bentuk umum

dalam suatu desain fesyen. Siluet terdiri atas siluet A, I, S, H, Y, dan L.
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1.7.2.2 Prinsip Desain

- Kesatuan (unity)

Kesatuan merupakan keharmonian antara semua elemen, di

mana kesatuan dibuat saling berhubungan satu sama lain.

Elemen-elemen seperti warna, gambar, tulisan, merupakan satu

kesatuan dalam suatu desain yang berhubungan dengan prinsip irama

dan keseimbangan (Mokhammad, 2019)

- Keseimbangan (balance)

Keseimbangan diperlukan dalam sebuah desain agar

keseluruhan komponen-komponen desain tidak berat sebelah. Hal

yang harus diseimbangkan adalah antara tulisan, gambar, dan warna.

Keseimbangan tersebut dapat diciptakan secara simetris, asimetris,

atau pun radial (Mokhammad, 2019)

- Irama (rhythm)

Irama merupakan dinamika yang terjadi pada ukuran maupun

warna. Jika sebuah karya di dalamnya memiliki elemen yang diberikan

variasi ukuran, akan memiliki irama tertentu yang membuatnya

menjadi lebih baik (Gumelar, 2015).

- Kontras (contrast)

Kontras merupakan suatu penekanan pada desain. Kontras

terjadi ketika dua elemen desain bertolak belakang, contohnya warna

putih dan hitam, persegi dan bulat.

- Fokus

Fokus diperlukan untuk menciptakan komposisi yang dapat

menunjukkan bagian yang dianggap penting atau bagian yang menjadi

hal utama pada suatu karya desain (Gamelab Indonesia, 2019).
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1.7.3 Tren Fesyen

1.7.3.1 Tren Warna Autumn/Winter 2021/2022

Tren warna yang digunakan berasal dari WGSN Trade Show A/W

21/22 Spinexpo. Pada Shanghai September 2020 dilakukan pameran

benang terbesar di Asia yang didedikasikan untuk inovasi dalam benang,

serat, dan pakaian rajut. Warna palet terinspirasi dari tren “Assembled

Pattern”, dimana tren ini merupakan membuat ulang patchworking, pola

sambungan, dan struktur jahitan multi-gauge. Dimensi rajutan yang

bervariasi ditambahkan ke permukaan jahitan berpola (WGSN, 2020).

Gambar 1.6 Trade Show A/W 21/22 Spinexpo
Sumber: (WGSN, 2020)

1.7.3.2 Tren Material Autumn/Winter 2021/2022

Tren material yang digunakan berasal dari WGSN Women’s Textiles

Trend Concepts Autumn/Winter 2021/2022 dengan judul “Artisan Ikat”.

Dimana pada tren ini difokuskan untuk menghidupkan kembali narasi

tradisional dan membangkitkan pemandangan alam. Selain itu,

menggunakan kain dengan serat alami, seperti katun, linen, dan rami

(WGSN, 2020).
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Gambar 1.7 Tren Material “Artisan Ikat” A/W 21/22
Sumber: (WGSN, 2020)

1.8 Perancangan

1.8.1 Design Brief

DESIGN BRIEF

1 Project Name Autumn / Winter 2021 / 2022, Ready to Wear Deluxe Collection - "South"

2
Brief Number and
Dated Issued RK / AW / 001, 04 November 2020

3 Season or Event Autumn / Winter 2021 / 2022

4 Objectives

Merupakan koleksi ready to wear deluxe khususnya resort wear dengan
menggunakan kain tenun sengkang sebagai bahan utama serta melakukan
upaya pelestarian hewan endemik Sulawesi Selatan (Kera macaca maura
putih dan julang Sulawesi) dengan cara mengaplikasikannya sebagai
bordir hewan pada pakaian.

5 Target Market Wanita berusia 22-35 tahun, menyukai traveling, tertarik dengan
pelestarian kultur Indonesia, ekonomi menengah ke atas, Indonesia.

6 Price Points Rp1.000.000,00 hingga Rp1.500.000,00

7
Design
Requirements

unique style, fun, comfy // Siluet H // Material menggunakan kombinasi
kain tenun sengkang motif bombang, motif balo lobang, dan polos.

8
Samples or
Prototype

Berupa 1 set look dari koleksi resort wear Sengkang dengan
menggunakan material asli, yaitu kain tenun sengkang motif bombang,
motif balo lobang, dan polos.

Tabel 1.1 Design Brief
Sumber: (Kosasih, 2020)
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1.8.2 Mood Board

Gambar 1.8 Mood Board “South”
Sumber: (Kosasih, 2020)

“South” merupakan sebuah arah yang dapat membuat seseorang

bebas dari ketersesatan. Koleksi ini membawa seseorang ke arah tersebut.

Terinspirasi dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan,

koleksi ini mampu mengangkat kembali sesuatu yang terlupakan dari

provinsi kita tercinta. Melestarikan kembali kain tenun di Indonesia dan

menghargai keberadaan hewan endemik di Sulawesi Selatan, yaitu julang

sulawesi dan kera macaca maura berambut putih. Koleksi “South”

memiliki harapan yang besar untuk menggali kembali apa yang hilang dari

dunia.
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1.8.5 Prototype

a. Satu Desain yang Dipilih untuk menjadi Prototype

Gambar 1.9 Satu Desain yang Terpilih
Sumber: (Kosasih, 2020)

b. Prototype

Prototype yang dibuat menggunakan bahan asli, yaitu kain tenun

sengkang motif bombang, kain tenun sengkang motif balo lobang, dan

kain tenun sengkang polos warna magenta.

Gambar 1.10 Prototype
Sumber: (Kosasih, 2020)

1.9 Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir

Dari prototype yang telah dibuat, feedback yang diberikan untuk

pengembangan desain adalah dengan mengubah kain tenun sengkang

polos dengan kain lain yang tidak mengkilap dan cocok dikombinasikan

dengan kain tenun sengkang motif bombang dan balo lobang.
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