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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beragamnya keanekaragaman budaya di Indonesia, salah satunya etnis 

Tionghoa yang menjadi bagian dalam Indonesia. Etnis Tionghoa sendiri di 

Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu totok dan peranakan. Dimana totok 

masih memegang kuat bahasa dan budayanya turun temurun dari suku aslinya, 

melainkan peranakan sudah berasimilasi dengan bahasa dan budaya lokal. 

Asimilasi berarti penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat 

lingkungan sekitar. Sementara itu, menurut Koentjara Ningrat (1996: 

160) asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi di berbagai golongan manusia

dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara 

insentif. Namun etnis yang sudah berasimilasi ini tergolong sedikit, karena jumlah 

yang kurang mendominasi ini, kebanyakan orang suku Tionghua di Indonesia 

kurang bisa memperkenalkan budayanya sehingga kurang dikenalnya budaya-

budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Yanetha, Chyntia. (2016). 

Percentage  sebesar 1,2% dari total penduduk Indonesia, yang berarti hanya kurang 

lebih sekitar 3 juta populasi, menurut sensus penduduk pada tahun 2010  yang 

akhirnya berdampak pada penurunan penggunaan baju Cheongsam pada tahun 2 

tahun terakhir, dimana penjualan di daerah Malang mengalami penurunan sebesar 

90%. “Dulu untuk baju dewasa dagangannya terjual mencapai 200 potong, dan saat 

ini hanya bisa terjual kurang lebih 50 potong. Sedangkan untuk baju anak tidak 

menentu karena ia bejualan setiap hari tidak hanya menjelang Hari Raya Imlek”. 

(Penjualan Baju Imlek Cheongsam Menurun di Kota Malang, 2021)
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 Meskipun begitu ornament suku Tionghoa sangat beragam, bahkan memiliki 

sejarah dan asal-usulnya, hanya saja media pengenalan ornament ini terbatas karena 

masih tergolong sedikit jumlah penduduk Tionghua di Indonesia. Karena sejarah 

budaya Tionghua yang menarik ini lah menjadi benang merah untuk brand Helle. 

Menggunakan tema Ancient Chinese dengan penemuan kuno yaitu teh herbal di China 

yang menggunakan resep bunga tertentu, jenis bunga inilah yang akan dimasukkan 

menjadi ornamen desain. Selain itu karena penggunaan baju bertema Chinese ini 

minim digunakan, hanya digunakan pada acara tertentu seperti Tahun Baru China saja,  

kebanyakan desainnya dianggap terlalu formal sehingga tidak dikenakan kembali 

setelah acara tersebut, atau bahkan orang tidak membeli busana Chinese lagi karena 

hal tersebut. Sehingga banyak orang sekarang yang lebih menggunakan warna saja 

sebagai simbolis China dan meninggalkan penggunaan ornament nya.  

Banyak orang yang mulai meninggalkan budaya China ini bukan karena budayanya, 

namun karena fashionnya yang kurang beragam dan dianggap terlalu strick pada 

budayanya, banyak sekali ornament yang digunakan tanpa memfilter konsepnya, dan 

modelnya kurang beragam sehingga factor inilah mengapa banyak yang 

meninggalkan karakteristik fashion budaya China. Padahal banyak sekali hal-hal 

yang bisa ditonjolkan untuk mengenalkan budaya Chinese contohnya saja bunga-

bunga dari China yang membawa kesehatan untuk masyarakatnya. Hal inilah yang 

membuat Brand ingin mengubah pandangan orang dengan penggunaan baju Chinese 

yang lebih wearable dengan pemilihan style yang sesuai dengan usia muda yang aktif 

dan penggunaan printing serta bordir untuk menambah kesan wearable.   

Elemen-elemen yang digunakan sesuai dengan konsep ancient Chinese yaitu 

penggunaan bunga China yang digunakan sebagai bahan pembuatan teh herbal di 

China, dimana teh di China merupakan tradisi untuk berkumpul dan menjalin 

kedekatan dengan orang lain (Herrera J. M., 2012).  

Pemilihan warna juga disesuaikan dengan tema, yaitu Ancient Chinese, dengan warna 

dasar coklat beige dan warna tren Chinese sesuai WGSN. Meski begitu, Brand helle 
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tidak meninggalkan budaya warna merah ataupun warna simbolis lainnya seperti 

kuning dan emas yang memiliki makna hokki dan kebahagiaan untuk umatnya dan 

merupakan warna yang ditetapkan sebagai simbolis orang Tionghua selama turun-

temurun.Walau tidak sebagai warna dasar namun tetap menggunakan keberadaan 

warna merah sebagai aksen lainnya, misalnya untuk bunga, atau kancing, sehingga 

orang millenial sekarang yang berpikir lebih maju tetap mau menggunakan baju 

Chinese bahkan untuk daily wear, serta bisa mengembangkan budayanya kembali.   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang busana wanita menggunakan elemen ancient Chinese 

dengan teknik printing dan bordir pada brand Helle ?. 

 

1.3 Tujuan Perancangan  

Merancang busana wanita menggunakan elemen ancient Chinese dengan teknik 

printing dan bordir pada brand The Helle  

1.4 Batas Perancangan 

Batasan masalah dapat berupa pembatasan jenis obyek, pembatasan waktu 

perancangan, pembatasan berdasarkan target market, pembatasan material, 

pembatasan teknis, pembatasan konsep, pembatasan keilmuan, dsb. 

Berikut merupakan beberapa batasan perancangan yang akan digunakan untuk 

memperdalam proses perancangan dalam upaya menjawab rumusan masalah: 

Batas Keilmuan  

Ilmu fashion budaya China bergaya Resort Wear 

Batasan Material 

Memanfaatkan material berbahan ringan, dan material yang cocok untuk di fabrics 

printing.  Seperti lyco linen, polyester, dan crepe.  
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Batasan Pasar 

a) Geografis : adapun batasan wilayah untuk tugas akhir ini adalah kota-kota besar 

Indonesia khususnya Surabaya, Jakarta, Medan, Bali dengan buying capability 

medium to high. 

b) Demografis : Berfokus pada wanita usia 23-35 tahun, yang bisa membawa 

budaya nya untuk diperkenalakan lewat fesyen.  

c) Psikografis : Perancangan teori VALS, ditujukan kepada Inovator yaitu wanita 

dengan penghasilan menengah keatas, lebih mementingkan sesuatu hal yang 

membuatnya lebih baik, berani mengambil resiko dan terbuka untuk ide dan 

teknologi baru.  

1.4.1 Batasan Waktu  

6 Bulan ( September 2020-Juni 2021)  

 

1.5 Tahapan Perancangan  

Design Thinking merupakan pola pikir atau pendekatan yang dilakukan dalam 

menghadapi masalah, dimana menyelesaikan masalah dengan melihat dari berbagai 

sisi.  

Tahapan perancangan design thinking 

a) Emphasis : Untuk mengenalkan kembali budaya Chinese menggunakan 

style resort wear yang terkesan cocok dikenakan diberbagai tempat, yang 

dipadukan dengan element ancient Chinese dan penggunnaan teknik 

bordir dan printing pada desain. 

b) Define : Kurangnya minat pakaian menggunakan elemen budaya, karena 

kurangnya  pengetahuan  

c) Ide : Ingin mendesain pakaian yang menggunakan elemen budaya 

Chinese, berupa motif fabrics dan embroidery serta menampilkan kesan 

desain yang lebih wearable dengan style resort wear yang penggunaan 

materialnya berbahan ringan atau lightweight material    
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d) Prototype : Membuat sampel busana ancient Chinese untuk diuji cobakan 

sesuai target market dan dosen pembimbing.  

e) Test : Siap untuk menerima feedback dan diberi masukan serta melakukan 

revisi jika ada masukan mengenai problem yang ditemukan.  

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode 

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, (Sugiyono, 2016:193) 

  

1.6.1 Pengumpulan Data Primer  

Kualitatif 

a)  Wawancara terhadap narasumber 6 expert panel dan wawancara 12 extreme 

user.  

b) Observasi studi online melakukan pengumpulan data, terhadap target market dan 

kompetitor seperti Shanghai Tang, Sehari Selembar Kain, dan Orchily. 

1.6.2 Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer 

a) Kesimpulan Expert User 

Kesimpulan dari expert user Karla Jasmina, hal yang perlu diperhatikan saat 

membuat desain seperti penempatan motif, semua harus balance dan sesuai 

sehingga akan terlihat keindahan yang akan dihasilkan, serta motif harus 

ditambahkan kesan China seperti adanya background gunung atau dataran 

yang merupakan karakter dari China. Menurut Fashion Stylist Adi Chandra, 

Resort wear juga merupakan pilihan style yang menyenangkan sekaligus 

menyegarkan, karena berhubungan dengan holiday yang fashionable dan 

tidak perlu takut akan target market di Indonesia. Permainan warna yang 

juga harus diperhatikan, karena mengambil tema Ancient sehingga harus 

memberikan kesannya dengan warna coklat namun tetap dipadukan warna 

yang melambangkan China. Menurut Desain Graphic Editor, perpaduan 
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antara background dengan bunga sudah baik, namun bunga yang 

membedakan antara khas China dengan Negara Asia lainnya harus bisa 

dibedakan dengan baik melalui penggambaran secara digitalnya. Menurut 

printing fabric Nurdiana, motif yang dibikin sudah baik karena kualitas 

gambar tidak pecah dan HD, sehingga akan masuk kedalam kain jenis 

apapun termasuk yang berbahan tipis dan berpori, karena kualitas pixel 

yang baik tidak mengganggu hasil cetak  

 

b) Kesimpulan Extreme User  

Dari hasil wawancara, extrem user lebih mengutamakan desain, kualitas, 

dan material yang menjadi poin poin diperhatikan saat membeli produk 

fashion. Menurut Lily, Natalia, Lan Fang dan Calvina Agatha yang 

merupakan business woman mereka membeli baju baru untuk merayakan 

Tahun Baru China karena tradisi yang biasanya dirayakan setahun sekali, 

namun tidak semuanya membeli pakaian baru karena tidak bisa digunakan 

lagi untuk pergi ke lain tempat. Beberapa extreme user lainnya seperti 

Rachel sebagai influencer, Gabriele sebagai pembawa berita, Felicia 

sebagai model, Chesy sebagai interior desainer tertarik untuk mengenakan 

motif China berupa printing fabric yang menggunakan style resort wear, 

karena material resort nyaman dikenakan dan perpaduan menggunakan 

motif China membawa ke tingkat yang lebih baik dari biasanya, karena 

penggunaannya terlihat lebih daily wear sesuai sketch desain yang dibikin. 

Menurut Dian, Alicia, Jenny dan Stevanie sebagai pemain ku zhen mereka 

menyukai desain setelah di revisi karena lebih menunjukkan kesan Chinese 

dengan penambahan rajutan dan belt.  

 

c) Kesimpulan Observasi Studi Tipologi 

Berdasarkan hasil pengamatan dari market yang menyerupai seperti 

Shanghai Tang dan Orchilly, kategori desain menunjukkan motif Chinese 

memiliki persamaan, namun tema dan vibes yang diangkat berbeda 
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sehingga target marketnya juga memiliki perbedaan. Shanghai Tang masih 

berupa desain Chinese yang sedikit modern dan memiliki target market 

tingkat atas, sedangkan Orchilly terkesan youtfull dan target market 

menengah ke bawah. Sehingga kesempatan untuk menunjukkan kualitas 

yang setara dengan harga yang lebih murah bisa terwujud. 

1.6.3 Pengumpulan Data Sekunder 

Studi Literatur 

Pengumpulan data diperoleh melalui studi literature seperti: buku busana 

wanita, budaya Chinese, ancient Chinese, teknik printing, element bunga 

Chinese. Jurnal, artikel, video serta dari website atau internet yang relevan 

sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

1.7 Tinjauan Data  

Tinjauan data merupakan hasil dari pengumpulan data yang diperoleh dari studi 

literature berupa buku, jurnal, artikel, atau media social lainnya yang relevan dan 

mampu mendukung konsep-konsep yang digunakan. Adapun hasil-hasil yang terdapat 

dalam tinjauan data adalah sebagai berikut : 

1.7.1 Busana Wanita  

 
 

 
 

 

 
Gambar 1.1 Busana Wanita 

Sumber: Trend Report Spring Summer 2020 
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Busana Wanita merupakan segala sesuatu yang dikenakan oleh wanita mulai dari 

ujung kepala hingga ujung kaki. Biasa dikategorikan lagi yaitu segala sesuatu yang 

menutupi kulit atau bagian-bagian tertentu.  

1.7.2 Baju Chinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Baju Chinese 

Sumber: Cheongsam Bamboo Cyberschool 

 

 

Secara umum baju Chinese merupakan baju yang memiliki kerah bulat tertutup dan 

memiliki kancing bulat pula, dapat dilihat melalui pakaian imlek secara umum 

seperti gambar diatas. Modelnya terbilang unik tetapi cukup formal saat digunakan 

karena untuk menunjukkan karakteristik Chinesenya, namun perkembangan baju 

Chinese atau biasa disebut Cheongsam di Indonesia cukup lambat berinovasi 

 

1.7.3 Budaya Chinese 

 

Chinese merupakan budaya yang hidup dan berkembang bahkan turun temurun 

keturunannya selalu memegang tradisi-tradisi Tiongkok/ China ini sendiri, 

Peradaban Tiongkok secara historis dianggap sebagai budaya yang dominan di Asia 

Timur. Chinese menjadi salah satu negara peradaban karena memberikan pengaruh 

besar pada filosofi, kebajikan, etiket dan tradisi di Asia hingga saat ini. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tunas_peradaban
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
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1.7.4 Ancient Chinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3 Ancient (Tea Chinese) 

Sumber: Awaken Tea Acient Healer 

 

 

Ancient Chinese ini diambil dari sejarah China pada jaman dulu, dimana China 

merupakan Negara yang menciptakan teh herbal pertama kali. Konon katanya 

diciptakan oleh Shen Nung yang hidup sekitar tahun 2737 sebelum Masehi.  

1.7.5 Motif Bunga Chinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.4 Chinese Flower Tea  

Sumber: 9 Most Popular Chinese Flower Tea 

 

 

Cina dikenal sebagai tempat berbagai macam tumbuhan dan bunga teh. Bunga ini 

terkenal dengan khasiat dan bentuknya yang unik, salah satunya bunga star anise, 

peach blossom, chrysanthemum, osmantus yang terkenal di China. 
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1.7.6 Bentuk Geometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.5 Bentuk Geometri 

Sumber: Pinterest BehanceGeometri 

 

Bentuk Geometri merupakan ragam hias yang menggunakan beraneka ragam 

unsur garis seperti garis lengkung, lurus, zig-zag, spiral dan berbagai bidang 

seperti segi-empat, persegi panjang, lingkaran, laying-layang dan bentuk 

lainnya sebagai motif bentuk dasar.  

1.7.7 Resort Wear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.6  Resort Wear 

Sumber: Holiday Fashion 2019 

 

 

Resort Wear merupakan pakaian style resort dimana style ini mampu bertahan 

sepanjang tahun. Resort wear ini sendiri awalnya dirancang khusus untuk orang yang 
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senang berlibur di iklim hangat. Umumnya resort wear ini merupakan style yang 

simple casual, namun tetap trendy dengan tambahan motif atau aksen pendukung 

resort wear ini sendiri. 

1.7.8 Teknik Fabrics Printing 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.7  Fabrics Printing 

Sumber: Textile Exccelent 

 

Bordir merupakan kegiatan menyulam benang menggunakan mesin dan bentuknya 

bisa disesuaikan tergantung permintaan dari konsumen. Sedangan printing 

merupakan kegiatan mencetak gambar pada kain, untuk desain bisa disesuaikan juga 

seperti teknik bordir. Disini brand Helle ingin bermain menggunakan teknik bordir 

dan printing kain sesuai dengan motif tema ancient Chinese, dimana menggunakan 

elemen China seperti bunga-bunga yang berasal dari resep teh herbal penemuan 

China jaman dulu, yang bermanfaat hingga saat ini di budaya lain. 

1.7.9 Implementasi Elemen dan Prinsip Desain Pada Perancangan Busana 

Desain adalah suatu kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, dan corak yang 

diimplementasikan terhadap suatu objek. Elemen desain adalah satu hal yang 

terpenting dalam desain grafis. Hal nyata inilah yang akan mewujudkan prinsip 

desain.  (Putri, 2013). Prinsip-prinsip desain dapat membantu dalam 

menggabungkan elemen desain ke dalam tata letak yang baik dan benar (Amin, 

2010) 
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a) Implementasi Elemen Desain 

Koleksi desain pada busana Resort Wear menggunakan Fabric based belt 

sebagai emphasis yang berfungsi untuk menciptakan model yang 

bervariasi. Bentuk siluet busana menggunakan siluet I dan H dan 

menggunakan warna perpaduan antara ancient dan ciri khas China sesuai 

dengan tren warna Auntumn/Winter China coloro 2021. Penggunaan warna 

tersebut menghasilkan harmoni antara desain. Selain itu adanya elemen 

bentuk yang berupa bentuk geometri yang diletakkan pada motif kain 

optional, salah satu contohnya aplikasi pada fabric based belt 

b) Implementasi Prinsip Desain 

Emphasis pada busana terlihat dengan adanya penggunaan fabrics based 

belt. Prinsip harmony terletak pada penggunaan warna yang senada 

sehingga menciptakan kesatuan yang saling menunjang konsep busana. 

1.7.10 Trend Fashion, Warna dan Material  

Trend yang dimana membahas sesuatu up to date dan mengikuti perkembangan 

zaman. trend fashion juga merupakan gaya hidup seseorang yang diaplikasikan 

dalam cara seseorang dalam mengenakan pakaian, aksesoris, atau bahkan 

dalam bentuk model rambut hingga make up.  

a) Trend Fashion Auntumn Winter  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Tren Fesyen 

Sumber data : Koleksi Auntum Winter WGSN Men Style 
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Trend Fashion yang diaplikasikan pada desain terinspirasi pada WGSN Men 

Style, yaitu trend floral fossil. Floral Fossils ini sendiri memiliki arti sebagai 

fossil, yang dimana merupakan penemuan lama, dan sudah tertumpuk dalam 

tanah sekian lama. Maka dari itu desain ini terinspirasi dari fossil, menggunakan 

tema bunga dan pewarnaan yang vintage. 

b) Trend Warna 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 China Colour 

Sumber: Koleksi Auntum Winter 21/22 WGSN 

 

Referensi tren warna berdasarkan Auntum Winter 21/22 ( China Colour ) 

dimana color palate ini muncul karena adanya olimpiade musim dingin di 

Beijing dan hal ini memengaruhi warna untuk pasar China. Terdapat lima 

warna teratas seperti tampilan baru pada tema perakan, dengan warna merah 

cerah, kuning, pink muda, dan hijau tua yang mewah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Color Reference 

Sumber : Koleksi WGSN Coloro pallete 
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c) Trend Material 

Tren printed pattern dengan material yang baik saat di print seperti lyco 

linen, dimana daya serap tinta yang dihasillkan oleh mesin print dapat 

diterima dengan baik oleh material lyco linen dan memberikan hasil yang 

tajam untuk pewarnaannya. 

1.8 Perancangan 

Perancangan Terdiri dari Moodboard dan Design Illustration. Namun pada tahap 

ini merupakan perancangan yang belum mengalami proses revisi dan masih dengan 

motif awal sebelum dilakukan perubahan.  

 

1.8.1 Design Brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11  Design Brief  Sebelum Revisi  

Sumber: Koleksi Pribadi 

Design Brief sebagai panduan dan penjelasan singkat mengenai koleksi busana, 

mulai dari nama koleksi, latar belakang pembuatan desain, hingga waktu 

pengerjaan. 
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1.8.2 Moodboard 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12  Moodboard Sebelum Revisi  

Sumber: Koleksi Pribadi 

Berikut merupakan moodboard awal yang digunakan sebagai panduan desain.  

Terdapat peta Chinese, Caligraphy dan Color pallate dalam moodboard.  

 

1.8.3 Design Illustration 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 5 Digital Desain 

Sumber : Data Pribadi 

Berikut merupakan illustrasi desain sebelum revisi terdapat 5 look desain Ancient 

Chinese. Terdiri dari 5 look tersebut terdapat 1 dress, 2 jumpsuit, 1 atasan, 2 outer 

dan 2 pants. Serta tambahan fabric based belt dan rajutan pocket sebagai aksesoris.  
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1.8.4 Prototype 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Prototype  

Sumber : Data Pribadi 

 

 

1.9  Kesimpulan dan Feedback dari Hasil Prototype  

Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan melalui hasil prototype kepada 

expert dan extreme user 

1.9.1 Kesimpulan 

Melalui problem yang didapat, extreme user menginginkan desain lebih daily wear 

agar bisa dikenakan untuk berbagai situasi. Hasil wawancara dengan beberapa 

expert user Karla Jasmina juga memberikan beberapa saran seperti warna dari hasil 

printing yang kurang tajam. Lalu Fashion Stylist Adi Chandra ingin list pada outer 

dibuat lebih tipis agar terkesan mahal, Design Graphic Dhienna Queen megatakan 

bahwa bunga yang ada kurang menunjukkan kesan Chinese. Lalu Nurdiana sebagai 

professional printing mengatakan bahwa opacity harus dinikkan agar hasil lebih 

tajam. Saat mendesain baju bertema Chinese yang dikemas dalam style resort harus 

memperhatikan penempatan motif dan warna, karena sangat berpengaruh untuk 

menjadikan look resort yang menarik  sesuai dengan konsep ancient.  Pemilihan 

bunga juga harus mencermikan bahwa bunga yang digunakan merupakan bunga 

herbal dari China dengan menambahkan detail karakteristik China, sehingga kesan 
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dan makna yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu 

beberapa pendapat oleh extreme user Lily, dimana kesan bunga yang digunakan 

untuk motif kurang menunjukkan bunga Chinese, lalu dari Chesy juga 

menginginkan adanya penambahan ornament China agar desain tidak plain. Dian 

dan Jenny, sebagai guru Mandarin juga tidak melihat adanya satu kesatuan Chinese 

pada desain, sehingga banyak elemen yang harus diganti dan disempurnakan agar 

menunjukkan konsep Chinese.  

 

1.9.2 Feedback 

Feedback yang didapatkan dari prototype pertama ini mendapat beberapa kritik 

khusunya pada desain yang digunakan untuk motif. Motif bunganya terlalu besar  

lalu hasil tinta printingan kurang tajam dan penempatan elemen-elemen desain 

yang digunakan seperti bunga-bunga Chinese terlihat kurang rapi, sehingga tidak 

ada balancing saat dikenakan, beberapa elemen di sisi kanan dan kiri tidak sama. 

Makna dari bunga sendiri kurang menunjukkan karakteristik dari bunga teh di 

China. Sehingga harus memperbaiki desain menjadi lebih Chinese dengan 

penambahan simbol-simbol Chinese seperti motif geometri, bunga yang diambil 

adalah bentuk dari bunga China sesungguhnya, lalu adanya penambahan kota-kota/ 

pegunungan China untuk menunjukkan konsep Ancient itu sendiri. Perpaduan 

motif perlu digabungkan dengan unsur watercolour untuk lebih memperlihatkan 

suasana handmade. Untuk warna perlu adanya pengembangan warna, karena pada 

prototype warna yang digunakan terlalu soft atau kalem, sehingga kesan Chinese 

juga kurang didapat, Baiknya ada penambahan warna merah kedalam desain yang 

dimana merupakan ciri khas China, karena warna merah di China merupakan 

bagian dalam unsur 'yang' dari simbol yin dan yang.  Warna merah ini juga 

merupakan warna yang panas, warna dari matahari, warna dari api yang diharapkan 

dapat memberikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan bagi pemakainya.  

 

 


