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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Virus merupakan suatu bentuk partikel yang keadaannya sudah terbukti 

merupakan makhluk hidup dan mati. Virus dianggap dapat membekukan organisme 

karena dapat berkembang biak / bereproduksi didalam inang (Widiyani, 2020). 

Covid adalah salah satu jenis penyakit zoonosis, sehingga sangat memungkinkan 

untuk ditularkan dari organism ke organisme lainnya seperti manusia. Hingga saat 

ini belum dapat dipastikan apakah virus corona merupakan siklus penularan dari 

partikel tersebut ke manusia atau tidak namun informasi filogenetik menyatakan 

adanya kemungkinan penyakit zoonosis Covid-19 (WHO, 2020). 

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan oleh kasus-kasus 

kontaminasi ekstrem dengan penyebab yang tidak diketahui dan diduga 

menggunakan virus-virus tersebut menyebar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mendapatkan laporan yang berasal dari China tepatnya berada di Wuhan, Provinsi 

Hubei, pada hari akhir 2019 terdapat sejumlah pasien sebanyak 44 orang menderita 

pneumonia ekstrem. Penularan ini umumnya terjadi melalui kontak fisik ataupun 

infeksi yang berlaku dikarenakan berada dekat dengan penderita, kemudian infeksi 

dapat memasuki mukosa yang sedang terbuka. Sebuah investigasi berusaha untuk 

mengukur kecepatan penularan tergantung pada kerangka waktu penetasan, efek 

samping, dan jangka waktu indikasi dari pasien yang tidak dipisah. Alhasil pasien 

yang sedang berusaha sembuh, meningkat menjadi sakit kembali akibat tertular 

oleh orang sekitarnya.  

Pentingnya alat yang mampu melindungi diri dari berbagai infeksi virus yang 

memungkinkan diri terjangkit penyakit Covid-19, maka perancangan ini memiliki 

garis besar daya serta dekorasi dari alat perlindungan diri yang ada, akan tetapi 

memiliki desain yang halus, dan tentunya memiliki fungsi yang sama, terutama 

pada bagian yang penting seperti kepala, lengan, dan kaki. Bahan yang digunakan 

tentunya menggunakan bahan yang tahan air dan dicetak dengan tema denim untuk 

menambahkan keindahan pada pakaian sehari-hari. Bahan yang digunakan 

berbahan despo dan cocok untuk berada pada kondisi untuk melindungi tubuh dari 

virus.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang pakaian daily protrctive wear pria dan wanita dengan 

aplikasi printed denim ? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan tugas akhir ini yaitu merancang pakaian daily protrctive 

wear pria dan wanita dengan aplikasi printed denim. 

1.4. Batasan Perancangan  

Dalam mempertajam permasalahan maka dibuatlah batasan-batasan untuk 

mempermudah penelitian, batasan tersebut berupa : 

a. Batasan Keilmuan, yakni ilmu Desain Fesyen & ilmu Alat Perlindungan Diri 

b. Batasan Material, yakni bahan Despo 

c. Batasan Teknik, yakni teknik digital printing 

d. Batasan Konsumen / Pasar : 

• Geografis : Wanita & Pria berdomisili Jakarta dan Surabaya. 

• Demografis : Usia 20-35 tahun memiliki pendidikan tinggi dan kelas sosial 

mengah atas. 

• Psikografis (VALS) : Thinker, sifat dewasa, pemikiran ideal, dapat 

mencerna informasi dan berpengerahuan luas. 

1.5. Tahapan Perancangan  

Berdasarkan design thinking yang akan dilakukan, perlu adanya beberapa 

tahapan agar perancangan busana daily protective wear yang diinginkan dapat 

sesuai dengan rancangan yang ada, rancangan tersebut berupa : 

a. Empati : Kondisi dunia yang sedang mengalami peristiwa penyebaran virus 

Covid-19 , dan pandemic sudah berlangsung cukup lama namun kegiatan 

sehari-hari tetap harus berlangsung. 

b. Definisi : APD salah satu hal penting yang digunakan oleh orang-orang yang 

beraktivitas diluar rumah. 

c. Ideasi : proses dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana 

mendapatkan informasi dari narasumber Expert users yang ahli pada 

bidangnya dan Extreme users yang memperoleh responden dari sebagian 
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kelompok yang berpotensi untuk membeli dan menggunakan produk yang 

penulis rancang.  

d. Desain Prototipe : Melakukan rancangan desain sketsa sehingga sampai menjadi 

salah satu yang akan di realisasikan. 

e. Tes Prototipe : Menguji kepada Expert Users dan Extreme Users tentang produk 

prototype dan meminta masukan serta kritik dari produk. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

1.6.1. Data Primer 

Data primer berasal dari hasil riset secara kualitatif berupa wawancara dan 

observasi  sedangkan kualitatif berupa kuesioner. Pada laporan data primer didapat 

dari hasil wawancara 6 expert user yaitu 1 Fashion Designer, 2 Fashion Stylist, 1 

Digital Printing, 1 Textile Expert, 1 Penjahit dan 6 extreme user yang sering 

beraktivitas di luar dan travelling serta observasi untuk mengetahui posisi target 

market dan selera pasar saat ini di Indonesia baik pria maupun wanita. Selain itu 

dengan dilakukannya penyebaran kuesioner terhadap masyarakat yang sesuai 

dengan target pasar usia 20-35 yang sering beraktivitas di luar dan travelling untuk 

mengetahui seberapa besar permintaan masyarakat terhadap produk pada penulisan 

ini. 

1.6.2 Data Sekunder  

Data Sekunder didapat dengan melakukan observasi dan pencaharian materi 

yang didapatkan dari sumber yang telah diakui seperti Buku, Jurnal, dan Artikel. 

Agar penulisan ini memiliki pedoman dan tidak sembarangan dalam melakukan 

penulisan. Buku yang dibutuhkan pada penulisan ini berkaitan dengan teknik 

busana, tentang printing kain, dan alat perlindungan diri. Didukung dan dilengkapi 

dengan jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tren yang dapat membantu penulis 

dalam tahap desain. 
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1.7. Tinjauan Data 

1.7.1 Alat Perlindungan Diri  

Alat Pelindung Diri (APD) peralatan yang dapat melindungi diri sendiri atau 

penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu (seperti infeksi virus 

atau bakteri). APD dapat mencegah virus atau bakteri masuk ke tubuh melalui 

mulut, hidung, mata, atau kulit (lubang pori-pori). Pada rancangan ini, penulis perlu 

melindungi badan dari kepala, tangan, badan, dan kaki saat membuat APD karena 

pada umumnya alat pelindungan diri terlihat terlalu mirip dengna dokter (medis) 

maka dibuatlah alternative lain yang dimana dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang masih diharuskan bekerja di luar rumah. (WHO- 2020) 

 

 

 

Gambar 1.1. Alat Pelindung Diri 
Sumber : alodokter 

 
1.7.2 Busana 

Busana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sansekerta "bhusana". 

Istilah populer dalam bahasa Indonesia adalah "sandang", yang dapat diartikan 

sebagai pakaian. Pakaian mempunyai konotasi yang bagus atau indah, yaitu pakaian 

yang serasi dan menyenangkan, cocok untuk pemakainya. Kebutuhan individu 

terhadap busana tentunya bermacam-macam, disesuaikan dengan tempat dan tujuan 

dari seseorang dalam memilih dan mengenakannya. Dalam keseharian masyarakat 

saat ini mengenakan busana dengan beragam tingkatan dan model. Faktor yang 

mempengaruhi adalah tingkat sosial, tingkat ekonomi, dan tingkat teknologi dan 

industri pada kawasan tersebut.  

Penulisan ini memfokuskan kepada perancangan busana sehari-hari yang 

ditujukan kepada kegiatan keseharian untuk aktivitas jalan-jalan atau hangout , 

bertemu dengan kerabat dan kawan, melakukan aktivitas ringan diluar rumah. Maka 

dari itu penulis akan memilih bahan yang biasa digunakan pada pakaian sehari-hari 

atau pakaian sehari-hari yang cenderung menyerap keringat dan lebih ringan saat 

dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. (Supriatna & Mulyadi, 2009). 
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1.7.3  Teknik Printing Kain  

Saat ini, teknologi dalam industri percetakan sangat berkembang tidak 

hanya cocok untuk mencetak di media kertas, tetapi juga berkembang menjadi 

kayu, kaca, keramik dan tekstil. Tekstil merupakan media yang menggabungkan 

teknologi printing dengan fashion. Dalam hal mencetak di atas kain ada dua cara 

teknis yaitu direct printing (cetak langsung) dan tidak langsung (indirect printing) 

dengan menggunakan media perantara, dalam hal ini kertas transfer atau kertas 

transfer biasanya digunakan. Perancangan yang digunakan oleh penulis untuk 

membuat produk ini menggunakan Teknik Sublimation Printing yaitu teknologi 

printing ini bisa langsung dicetak layaknya printer kertas, dan bisa digunakan pada 

polyester, canvas, spandex, satin, velvet dan bahan lainnya. 

 

1.7.4 Elemen dan Prinsip Desain  

Peran desain di semua bidang bisnis sangat diperlukan karena desain adalah 

proses awal atau desain merupakan dasar dari pembuatan objek. Prinsip terdiri dari 

kesatuan, keseimbangan, centre of interest, irama, dan proporsi. Sedangkan elemen 

dalam desain terdapat titik, garis, bidang, ruang, dan warna. 

Berikut adalah prinsip desain yang digunakan dalam perancangan ini : 

a. Prinsip Kesatuan / Keselarasan / Harmony 

Komposisi sangat dibutuhkan pada perancangan ini, dikarenakan ada beberapa 

elemen yang penting yang diharuskan ada dalam perancangan tanpa mengganggu 

desain inti maka prinsip kesatuan atau keselarasan membantu agar komposisi dari 

pakaian pada perancangan ini menjadi sesuatu yang enak di pandang. Contohnya 

pembuatan APD namun tetap fashionable maka harus ada komposisi siluet yang 

baik agar hasil produk dengan persepsi yang menarik.  

Selain prinsip, Berikut adalah elemen desain yang digunakan dalam 

perancangan ini :  

a. Garis : penambahan garis yang beragam pada desain membuat produk menjadi 

struktur yang baik, yang pertama adanya garis yang membantu untuk 

perbedaan antara badan dan lengan, ada juga garis yang dibuat hanya untuk 

sebagai motif pada produk. 
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b. Warna : Perpaduan warna yang lumayan kontras tentunya sesuai dengan target 

market pada produk menambah poin menarik kepada konsumen dan calon 

pembeli. Pada perancangan ini penulis memilih warna yang cocok untuk 

digabungkan dengan denim yaitu hitam dan abu-abu. 

1.7.5 Trend Fashion & Trend Warna  

Trend merupakan suatu acuan dalam mode yang populer di jangka waktu 

tertentu, hal ini akan selalu berubah dari jaman ke jaman. Produk yang desainnya 

diadaptasi dari suatu tren maka secara tidak langsung akan menjadi banyak peminat 

dan disukai oleh banyak kalangan, maka dari itu tren merupakan salah satu 

komponen penting dalam mendesain. 

Tren yang diambil merupakan tren Off-Grid Survivalist, WGSN 

Autumn/Winter 21/22, warna yang diambil mengikuti color palette pada tren denim 

dari Pattern Curator. Material yang digunakan adalah Despo yang kemudian akan 

di cetak kedalam motif denim yang telah di tentukan. 

 

         

                              Gambar 1.2. Tren Fesyen  dan Color Trend 
                                    Sumber : WGSN dan Pattern Curator 
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1.8. Perancangan 

1.8.1 Perancangan Desain Tahap Pertama  

1.8.1.1 Design Brief  

Membuat koleksi Daily Protective Wear yang memiliki target market wanita 

dan pria usia 20-35 tahun dengan tingkat pendidikan tinggi dan kelas sosial 

menengah keatas yang sering bepergian yang dimana produk ini bisa digunakan 

untuk melindungi diri dari ancaman Virus Covid-19 dengan menggunakan teknik 

printed denim dan bahan anti air yaitu despo. 

 

Gambar 1.3 : Design Brief 
Sumber : Winanda, 2020 

 
1.8.1.2 Kompetitor  

Terdapat beberapa kompetitor dari Diana Halim Official, Wening Angga 

dan Rosie Rahmadia. Ketiga brand tersebut merupakan local brand yang memiliki 

koleksi APD Fashion. Dari 3 kompetitor ini, yang paling sesuai untuk dijadikan 

kompetitor dari proyek ini adalah Diana Halim Official , karena brand tersebut 

membuat koleksi Protective wear yang tidak rumit dan memiliki koleksi design 

untuk wanita dan pria. 
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1.8.1.3 Moodboard  

Berikut adalah moodboard sebagai inspirasi dari koleksi brand CM , yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4: Moodboard 
Sumber : Winanda , 2021 

 
“PROTEGO” merupakan koleksi dari brand Celine Mikkelsen yang diambil 

dari bahasa latin yang artinya “Melindungi”. Proyek kali ini mengambil tema yang 

terinspirasi dari APD (Alat Pelindung Diri) yang telah beredar di masyarakat dan 

dikembangkan menjadi APD Fashion yang menggunakan bahan anti air yaitu 

despo dan di printing dengan motif denim sehingga menimbulkan design yang 

sepanjang masa. 

1.8.1.4 Design and Illustration 

Berikut adalah hasil desain dari koleksi “PROTEGO” berdasarkan acuan 

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

3 jaket wanita, 3 celana wanita, 2 jaket pria, dan 2 clana pria. 

 

Gambar 1.5 : Final Design ( Warna Hitam ) 
Sumber : Winanda, 2020 
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1.8.1.5 Ekslorasi Desain  

 

Gambar 1.6 Percobaan Beberapa Kain pada Jaket 
Sumber : Erwin , 2020 

 
Gambar diatas merupakan contoh dari beberapa kain yang dibuat jaket guna 

untuk mengetahui bentuk dan tekstur jaket yang kelak akan dibuat dan bahan yang 

dipilih adalah despo karena bahan lebih tipis daripada yang lain namun tetap water 

repellent dan breathable sehingga tidak gerah jika di pakai. 

 

Gambar 1.7 Percobaan Printing Kain dengan Motif Denim 
Sumber : Winanda, 2020 

 
Gambar diatas adalah contoh percobaan printing kain dengan motif denim 

pada kain despo. 
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Gambar 1.8  Percobaan Anti Air pada Kain Despo, Goretcx 
Sumber : Winanda , 2020  

 
Gambar diatas adalah contoh percobaan anti air pada kain despo, goretex, 

dan taslan milky (Dari kiri ke kanan). Hasil yang diperoleh dari percobaan anti air 

menyatakan bahwa despo dan goretex tidak menyerap air dan tidak memiliki bekas 

air yang tampak di kain sedangkan taslan milky memiliki bekas basah pada kain. 

1.8.1.6 Prototipe 

Gambar di bawah ini adalah salah satu look wanita dari koleksi 

“PROTEGO” yaitu jaket dan celana yang dimana dibagian neck terdapat zipper 

yang di dalamnya memiliki hidden hoodie. (Produk merupakan pilihan dari Dosen 

Pembimbing yang diwujudkan kebentuk asli) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.9 : Prototype Wanita 
Sumber : Winanda , 2020 
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1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Kesimpulan 

Hasil dari perancangan  daily protective wear dengan menggunakan aplikasi 

printd denim bertujuan menjadi solusi di masa pandemic ini bagi masyarakat yang 

masih beraktivitas di luar rumah sehingga terhindar dari penyebaran virus covid 19 

namun style tetap fashionable. Tren ini diminati karena dikenal ampuh untuk 

melindungi diri dan merasa diri lebih merasa nyaman saat berpergian dan 

mengurangi rasa cemas dan ketakutan saat berpergian. 

 

Feedback 

Feedback yang diberikan adalah untuk detail printed denim kurang terlihat 

dan di bagian pergelangan tangan dan perut menggunakan rib sehingga terlihat rapi 

saat dipakai dan memberikan siluet yang baik pada tubuh. Furing yang digunakan 

perlu diganti furing polos. 

  


