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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era new normal ini semua orang memulai segalanya dengan gaya hidup 

baru baik itu dari kalangan bawah sampai atas. Dengan adanya pandemi saat ini 

membuat semua acara entah itu wedding, birthday, dan acara acara lainnya 

tertunda. Tetapi dengan adanya new normal ini ada sebagian orang yang mulai 

memberanikan diri untuk mengadakan acara - acara tertentu yang simple dan 

intimate (Angelika, et.al, 2020). 

Lebih lanjut, menurut Angelika, et.al (2020), penyesuaian terhadap hal-hal 

yang baru juga sangat mempengaruhi trend fashion saat ini. Hal tersebut 

mengakibatkan munculnya perubahan di masa gaya hidup New Normal ini dalam 

menghadapi situasi dunia yang terjadi pada sekarang ini. Salah satu contonya 

adalah busana tertutup dan masker. Tren ini merupakan tren baru pada dunia 

fashion dimana orang-orang menggunakan baju yang berlengan tertutup dan 

masker. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan pada New 

Normal. Selain itu akan muncul berbagai macam unique trend pada dunia fashion. 

Masker adalah salah satu yang  menjadi barang wajib digunakan untuk  beraktivitas 

di luar turut menjadi perhatian kepada desainer-desainer. 

Loungewear merupakan jenis fashion yang terkenal pada masa pandemi ini. 

Loungewear sebenarnya merupakan baju santai, baju rumahan yang nyaman tetapi 

dengan dimodifikasi lagi, membuat loungewear dapat  digunakan berpergian baik 

ke acara-acara formal maupun non formal. Hal tersebut dinamakan Loungewear 

Gala dengan model yang cukup santai, nyaman namun tetap terlihat elegant, 

stylish, dan fashionable bagi penggunanya. potongan-potongan sederhana dan di 

tambahkan dengan details permainan fabric manipulation, maka orang-orang tidak 

perlu bingung lagi pada masa new normal ini untuk memilih pakaian yang bisa 

dikenakan untuk berpergian ke pesta pada saat new normal ini (De Vito & Joseph, 

1995). 
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulisan ini akan membahas 

mengenai perancangan loungewear gala di masa new normal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang loungewear gala dengan menerapkan gaya hidup 

new normal? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Merancang dan membuat busana loungewear gala untuk wanita berumur 20 

- 35 tahun yang sering merghadiri pesta atau mengadakan pesta dengan baju yang 

mewah tetapi tetap nyaman tanpa fitting baju di era new normal. 

 

1.4 Batasan Perancangan 

 

1.4.1  Batasan Keilmuan 

Ilmu seni desain perancangan busana loungewear gala. 

 

1.4.2 Batasan Material 
Penggunaan material untuk pengaplikasian loungewear gala adalah kain Satin silk, 

tulle, organdy silk, rose silk dan sweat velvet karena kain – kain tersebut 

merupakan kain terlihat luxury dan nyaman digunakan.  

 

1.4.3 Batasan Pasar 
Wanita berumur 20 - 35 tahun dengan ekonomi menengah keatas dan berada pada 

kota-kota besar seperti Indonesia, khususnya perkotaan besar yakni Surabaya, 

Jakarta, Medan, Kota kota besar lainnya. Serta memiliki karakter Thinkers dan 

Believers, dan memiliki ketertarikan pada fashion. 
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1.4.4 Batasan Waktu 

Waktu yang dibutuhkan dalam perancangan ini dimulai dari bulan 

September 2020 hingga bulan Mei 2021. Waktu yang tersedia ini akan 

digunakan semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil terbaik  

 

1.5 Tahapan Perancangan 

Tahap perancangan pada penelitian ini secara Design Thinking adalah: 

a. Empati  

Di dalam tahapan ini haruslah diupayakan agar mampu menahan asumsi 

yang berkaitan dengan pengguna. Sebaliknya, yang harus dilakukan 

adalah menjalankan  riset untuk memperoleh wawasan tentang 

pengguna dengan melihat dari sisi psikologis dan emosionalnya.  

b. Define  

Diharapkan di akhir fase ini bisa menggambarkan sebuah ide 

berdasarkan pandangan user tersebut melalui produk atau aplikasi yang 

akan dibuat. Adapun bentuk tahapannya bisa saja dengan menuliskan 

kebutuhan user dan menggunakan pengetahuan mengenai kondisi yang 

terjadi.  

c. Ideate 

Di tahapan ini dapat mulai berpikir out of the box untuk mencari solusi 

dari masalah yang dihadapi user. Pada akhirnya hanya akan memilih 

beberapa ide saja untuk diaplikasikan.  

d. Prototipe 

Di tahap prototipe ini akan fokus pada kendala dan kekurangan prototipe 

tersebut. Prototipe ini juga akan terus ditingkatkan, dirancang, 

diperbaiki sehingga mendekati hasil dari produk yang diinginkan.  
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e. Tes 

Di tahap ini akan melihat bagaimana user berinteraksi dengan prototipe 

dan mengumpulkan umpan balik berupa pengalaman mereka 

menggunakan prototipe tersebut. Dengan mengujinya kepada user, hal 

ini bisa terlebih dahulu diketahui kekurangan dari produk tersebut, 

sebelum mulai menjualnya ke pasaran.  

f. Hasilnya  

Hasil produk dari pengadopsian design thinking tersebut. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.  

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 6 Experts 

Wawancara dilakukan kepada 6 experts yaitu Fashion Desginer, 2 

Fashion Stylist, Event Organizer, Fabric Manipulation Experts dan 

Penjahit 

b.  Wawancara 6 Extreme Users 

- Wanita  

- Umur 20 -35 tahun 

- Domisili : Surabaya, Jakarta, Medan, dan kota kota besar lainnya 

- Pekerjaan : Sosialita, Influencer, Ibu rumah tangga, Bussiness 

Woman 

- Ekonomi : Menegah keatas 

c.  Questionnaire 100 responden user  

Untuk mendapatkan feedback ataupun validasi dari para users agar  

produk yang dirancang dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan 

sesuai dengan yang diminati oleh para user. 
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1.6.3 Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer  

a. Kesimpulan Expert Panel  

Menurut para expert panel, penggunaan loungewear saat ini sangat 

bagus dan dapat menjadi tren. Hal ini karena design dari baju tersebut 

akan ditermina orang yang terpenting desainnya tetap kesan mewah and 

elegant dan untuk acara pesta tapi sekarang orang orang  lebih suka baju 

yang agak tertutup dan pesta sekarang lebih banyak di outdoor karena 

sirkulasi udara lebih baik, tapi berhubung  memasuki musim hujan 

maka orang orang  mulai mempertimbangkan untuk pesta indoor lagi. 

Untuk detail fabric manipulation yang diaplikasikan pada wearable 

product atau pada case ini kunci dari semua harus balance dan harus 

bisa paduin kain silk dengan lace atau leather jadi kesannya ga silk aja 

tapi ada kombinasi. 

b. Kesimpulan extreme user  

 sebagian besar user mengatakan bahwa poin utama yang harus 

diperhatikan dalam berbusana adalah design dari busana tersebut. 

Bagian yang paling ditutupi adalah dada dan lengan atas karena kalau 

user yang memiliki lengan tidak kecil dan busana tersebut terbuka di 

ujung bahu maka lengan akan terlihat lebih besar. Sebanyak 95% user 

cocok dengan konsep loungwear gala. Kisaran harga yang cocok 

menurut mereka adalah Rp750.000 hingga Rp1.000.000. untuk 

loungewear gala yang paling disukai adalah dress dan jumpsuit. Allsize 

tidak diinginkan oleh user. Mereka lebih memilih ada ukuran SML. 

Desain fabric manipulation ini disukai oleh user. 

c. Kesimpulan Hasil Survei Market Melalui Kuesioner Online  

 Di masa pandemi, para responden masih menerima undangan untuk 

acara wedding dan lain sebagainya namun tetap dengan menerapkan 

protokol kesehatan di era new normal. Para responden memilih untuk 

mengenakan baju yang simple dan nyaman serta dengan kualitas dan 

desain yang bagus. Kisaran harga yang cocok bagi responden adalah 

Rp500.000 hingga Rp750.000 dengan model dress serta warna pastel. 
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Detail yang diinginkan para responden adalah fabric manipulation dan 

dapat menutupi area perut, lengan, paha dan betis serta menonjolkan 

area waist, off shoulder punggung dan collarbone. Secara keseluruhan, 

para responden tertarik dengan konsep loungewear gala yaitu sebanyak 

97,6%.  

1.7 Tinjauan Data 

 

1.7.1 Gaya Hidup New Normal 

Ada beberapa tren positif pada New Normal yaitu (Ikonen, 2017): 

Adanya kesadaran akan higiene,sanitasi, social distancing,dan hidup sehat. 

Kemudian banyaknya permintaan – permintaan pada new normal ini seperti 

permintaan bahan dan alat higiene sanitas meningkat begitupun juga permintaan 

suplemen, probiotik dan herbal sangatlah meningkat pesat. Dan perlunya 

mengonsumsi protein,buah, dan sayur sangat diperlukan di masa new normal ini 

agar badan selalu fit. Saat ini banyak orang yang masak sendiri dan makan dirumah 

untuk menghindari berpergian atau kerumunan orang – orang, karena hal itupun 

permintaan bahan pangan bumbu dan peralatan masak menigkat untuk mendukung 

kesehatan. 

 

1.7.2 Loungewear 

Pandemi ini menjadi sumber utama meningkatnya popularitas berpakaian 

casual yang dinamakan loungewear. 

 

1.7.3 Gala 

Gala adalah suatu pesta yang  besar dimana semua orang yang menghadiri 

pesta tersebut menggunakan baju yang mewah. 

 

1.7.4 Loungewear Gala 

Loungewear secara sederhana adalah tipe baju santai, baju rumah, baju 

males-malesan, baju liburan santai (Barnard, Malcolm, 2006). Di era new normal 
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ini segala kegiatan baik untuk urusan negara urusan kantor sampai dengan pesta 

orang – orang sudah mulai merlakukan tatap muka. Dengan berjalannya waktu dan 

mulai seringnya diadakan acara, banyak orang yang mulai mencari baju yang 

nyaman tapi tetap terlihat stylish. Dari banyaknya permintaan dari orang untuk 

memenuhi kebutuhan tetap tampil stylish dalam suatu acara maka dibuatlah 

loungewear gala yang diyakini bisa memenuhi keinginan para user.  Bahannya bisa 

macam-macam, dari sutera silk hinga chiffon. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Referensi 

Sumber (Pinterest,2020) 
 

1.7.5 Fabric Manipulation 

Fabric Manipulation adalah permainan tekstur dan pembentukkan pada suatu 
kain. Teknik ini dengan cara untuk mengubah tampilan dan nuansa dari selembar 
bahan tekstil dengan bantuan jarum. Segala bentuk atau cara bisa digunakan 
dengan cara mengubah atau membentuk ulang permukaan kain. Untuk 
memanipulasi fabric, ada beragam cara ataupun teknik, salah satunya pleating 
atau lipatan. 
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1.7.6 Trend Forecast 

Setiap musim fashion pasti ada trend yang selalu berganti mengikuti jaman. Pada 
perancangan penelitian, Loungewear gala akan mengikuti trend autumn/winter 21/22. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 Trend Loungewear  
                                Sumber Data: (WGSN,2021)         
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3 Trend Party Dress             

                                                                                        Sumber Data: (Net-a-porter,2021)  

 

     

 

 

 

 

 
Gambar 1.4 The Night Dress   

  Sumber Data: (WGSN,2021)  
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Fashion trend yang penulis ambil adalah tren loungewear, tren party dress, 

dan yang terakhir adalah the night dress. Dengan melihat kondisi saat ini ketiga aspek 

ini bisa dikembangkan untuk dijadikan suatu model yang memiliki 3 unsur tren yang 

ada pada gambar diatas. Unsur loungewear dan the night dress yang menggunakan 

bahan – bahan nyaman dan potongan – potongan yang sederhana, kemudian ada unsur 

yang mengambil dari tren party dresses dimana busana busana itu menggunakan 

bahan – bahan seperti organza, tulle, dan ada teknik fabric manipulation.  

 

1.8  Perancangan 

1.8.1    Perancangan Desain tahap Pertama 

1.8.1.1 Design Brief 

 Membuat koleksi Loungewear Gala yang memiliki target market wanita 

yang berusia 20 – 35 tahun dengan tingkat pendidikan tinggi dan kelas sosial 

menegah keatas yang sering berpergian event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1.5 Design Brief 
Sumber : ( Sapphira,2020) 
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1.8.1.2 Moodboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.6 Moodboard 
Sumber (Sapphira , 2020) 
 

 

Gambar diatas merupakan moodboard inspirasi dari koleksi “ ETOILE “. 

Nama Etoile merupakan arti dari Bahasa Prancis nya “bintang”. Koleksi Etoile ini 

akan mengeluarkan baju – baju yang terlihat mewah dan elegant dengan pemilihan 

kain yang luxury sehingga terlihat anggun bersinar membawa keindahan bagaikan 

“bintang”. 

1.8.1.3 Design and Illustration 

 Berikut adalah hasil desain dari koleksi “ETOILE” berdasarkan acuan dari 

design brief. Desain awal yang ditawarkan terdiri dari 5 look  yang terdiri dari 5 

inner dan 5 outer. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Design and Illustration 
Sumber : ( Sapphira,2020) 
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1.8.1.4 Eksplorasi Desain 

Gambar diatas merupakan percobaan pembuatan salah satu look dengan 

menggunakan bahan kain blacu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Design Brief 
Sumber : ( Sapphira,2020) 

 

1.8.1.5 Prototipe 

 Gambar dibawah ini adalah salah satu look dari koleksi “ETOILE” yaitu 1 

outer dan 1 inner yang mana dibagian lengan menggunakan kain yang berbeda. 

(Produk merupakan pilihan dari dosen pembimbing yang diwujudkan kebentuk 

asli) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.9 Design Brief 
Sumber : ( Sapphira,2020) 
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1.9 Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Kesimpulan  

 Hasil dari perancangan loungewear gala bertujuan menjadi solusi dimasa 

pandemi terutama bagi para wanita yang masih berpergian ke event – event. 

Dengan adanya perancangan ini lebih memudahkan masyarakat untuk berpergian 

rapi dengan pakaian yang nyaman namun tetap terliaht elegant.  

Feedback 

 Feedback yang diberikan adalah untuk lengan dari baju outer tersebut 

menggunakan kain yang lebih bagus seperti organdy silk. Kemudian adanya 

permintaan untuk pergantian warna kancing dan size kancing serta penambahan 

kupnat pada outer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


