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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya dari berbagai 

macam suku-suku yang tersebar dari pelosok Sabang hingga Merauke. Setiap 

daerah yang ada di Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang sangat 

beragam mulai dari tarian, musik, makanan, rumah adat, hingga kerajinan seni 

salah satunya batik. Membatik merupakan kerajinan seni yang memiliki filosofi 

dan nilai seni yang sangat tinggi, sejak dari sebelum Indonesia merdeka Batik 

sebagai simbol dari budaya leluhur Bangsa Indonesia. (Gratha & Arie, 2012). 

Gambar 1. Kerajinan Membatik 
Sumber data: katalogia.id 

Kerajinan Batik sangat di kenal yang berasal dari tanah Jawa. Namun di 

luar Pulau Jawa ada yang mengembangkan kerajinan batik ini, salah satunya 

Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sehingga masyarakat tidak banyak 

mengetahui adanya batik khas Kota Bontang. Melihat perkembangan trend 

fesyen sekarang yang mulai dikuasai oleh budaya asing membuat masyarakat 

lebih memilih produk import dibanding dengan produk lokal, selain itu 

kurangnya promosi terhadap produk lokal khususnya batik dan membuat para 

perajin produk lokal terutama kerajinan membatik ini kalah bersaing dengan 

produk import. (Radar Madura Jawa Pos, 2017). 

Gambar 2. Minim Produksi, Industri Batik Menurun 
Sumber data: radarmadura.jawapos.com 
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Tujuan perancangan ini yaitu untuk mengangkat kerajinan membatik 

terutama batik Bontang asal Kalimantan Timur ini agar semakin di kenal oleh 

masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan ekonomi perajin Batik 

Bontang dan meningkatkan kesadaran untuk mencintai produk lokal. Selain itu, 

disisi lain kebutuhan minat busana kerja wanita yang tinggi karena saat ini 

wanita karier yang aktif dalam bekerja ingin busana batik yang mereka kenakan 

tetap terlihat kekinian atau mengikuti trend saat ini. Salah satunya minat 

konsumen terhadap busana batik di Mirota Surabaya. (Dewi Lutfiati, 2017). 

Oleh sebab itu, brand NAULI menciptakan produk busana batik wanita 

berbasis term tailored suit yang dapat digunakan pada kegiatan sehari-hari yang 

lebih formal oleh wanita karier terutama yang ada di perkotaan besar untuk 

menunjang penampilan dan menarik menggunakan produk lokal. Serta 

melakukan pengembangan terhadap koleksi motif Batik Bontang dengan 

mengangkat salah satu lokasi wisata alam yaitu, Sungai Belanda dengan teknik 

batik cap dan pewarnaan alam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang busana wanita berbasis term tailored suit dengan 

pengembangan motif Bontang dengan teknik cap dan memakai pewarnaan 

alam? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan Perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang busana wanita 

berbasis term tailored suit dengan motif Batik Bontang dengan teknik cap dan 

memakai pewarnaan alam. 

 

1.4 Batasan Rancangan 

Berikut merupakan Batasan rancangan yang akan digunakan untuk 

memperkuat proses perancangan dalam upaya menjawab rumusan masalah: 

a) Batasan keilmuan, yakni perancangan dalam ruang lingkup ilmu desain 

fesyen dan spesifik pada busana kerja wanita karir yang formal. 
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b) Batasan material, yakni dengan menggunakan material kain katun dan wool. 

c) Batasan Teknik, yakni dengan batik cap dan pewarnaan alam. 

d) Batasan pasar, yaitu dari segi: 

o Geografis: Market “NAULI” adalah Indonesia, khususnya perkotaan besar 

yakni Kota Jakarta, Surabaya dan Bontang. 

o  Demografis: Wanita berusia 26-40 tahun, dengan pekerjaan sebagai 

pejabat, wanita karier, traveler, batik anthusiast, fashion influencer dengan 

kelas ekonomi middle-upper. 

o Psikografis: Perancangan ini berfokus pada wanita dengan berlandasan teori 

VALS, merupakan kelompok Thinkers dan Believers. 

e) Batasan Waktu, yakni dari bulan November 2020 hingga Mei 2021. 

 

1.5 Tahapan Perancangan 

Tahapan perancangan secara Design Thinking adalah sebagai berikut: 

 

A. Emphatize 

Hal pertama yang membuat penulis mengangkat project ini dari 

pengalaman magang di Batik Kuntul Perak, karena sumber daya atau tenaga 

pekerjanya sedikit, kurangnya promosi. Lalu hal kedua yang perlu ditinjau 

adalah dari sisi empati, untuk mendapatkan pemahaman dari permasalahan dan 

melakukan survey melalui wawancara kepada 12 extreme user dan 6 expert 

panel. Hal itulah penulis dapat mengerti apa yang ingin dibutuhkan oleh 

customer melalui pre-survey ke target market.  

 

B. Define 

Pada tahap ini yaitu mengumpulkan, menganalisa dan mengidentifikasi 

permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya, penulis melakukan mengambilan dan 

menyaring hasil kesimpulan dari wawancara yang sudah dilakukan dengan para 

expert panel dan extreme user. 

 

C. Ideate 
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Setelah penulis sudah mendapatkan hasil dari define. Selanjutnya, 

membuat sebuah rancangan yang sesuai dengan kebutuhan target market. 

Rancangan busana batik workwear berbahan dasar katun dan wol, dengan desain 

yang chic, smart, tegas, berani dan mudah digunakan atau di mix and match. 

Keunikan dari busana workwear ini terlihat dari detail desain, motif dan model 

pakaian. Solusi desain ini juga sebagai memperkuat dan memperlihatkan motif 

Batik Bontang. 

D. Prototype 

Proses ditahap ini yaitu eksperimen yang menghasilkan sebuah ide yang 

dapat mengidentifikasikan solusi untuk menjawab solusi terbaik setiap masalah 

yang sudah diidentifikasi tiga di tahapan sebelumnya. Penulis melakukan 

pembuatan toile dari salah satu desain looks busana yang terpilih dengan 

menggunakan kain asli batik berbahan katun primisima dan untuk tailored suit 

yang berbahan wool dengan memperlihatkan siluet, cutting, penempatan motif 

batik cap yang sesuai dan jahitan rapi atau invisible seams.  

 

E. Test 

Akhir tahap ini yaitu pengujian hasil prototype kepada customer dan 

dipresentasikan kepada dosen, guna mendapatkan feedback dalam 

pengembangan produk kedepannya. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui metode pengumpulan 

data primer dan sekunder. 

 

Metode Pengumpulan Data Primer 

Data primer pada identifikasi masalah ini menggunakan metode kualitatif. 

 

 

 

1.6.1 Kualitatif 

A. Wawancara 
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Metode wawancara yang dilakukan kepada expert panel dan extreme user, 

sebagian besar ada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Wawancara secara langsung dilakukan dengan tatap muka dan wawancara tidak 

langsung dilakukan melalui online karena jarak jauh dan pandemi Covid-19, 

seperti melalui e-mail, Whatsapp, Instagram, dan Zoom. Wawancara ini 

dilakukan terhadap 6 expert dan 12 extreme user. 

 Profile 6 expert panel yang diwawancarai oleh penulis yaitu, Sayid Abdul 

Kadir Assegaf sebagai batik designer, Sri Wahyuni sebagai perajin batik dan 

expert pewarnaan alam, Reyhan Panggabean sebagai pattern maker, Adi 

Chandra sebagai stylist, Geofanny Tambunan sebagai stylist, dan Lenny Agustin 

sebagai fashion designer. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 expert, kesimpulan yang didapat 

yaitu, Komposisi motif sudah baik dan masukan untuk ukuran cap berkisar 

antara 18-20 cm dan pinggiran ukuran standarnya 13x5 cm. Pewarnaan alam 

menghasilkan kualitas yang baik berasal dari bahan material yang digunakan. 

Material kain yang baik untuk pewarnaan alam yaitu, katun dan sutera. Teknik 

jahit yang tepat dalam pembuatan busana batik berbasis term tailored suits yaitu, 

teknik pembuatan jas pada umumnya dengan invisible seams dan finishing 

herring-bone. Details yang cocok ditonjolkan yaitu pada bagian, Obi Belt dan 

Pockets. Kombinasi material kain yang cocok pada busana batik kerja berbasis 

Tailored Suit yaitu bahan Wol, Polyester, Katun. Menurut para expert konsep 

desain sudah sangat bagus, pemilihan warna pallette yang baik dan saran dari 

para expert, takaran harus seimbang komposisi antara detail tailored suit dan 

motif batik. 

Profile 12 Extreme user yang diwawancarai oleh penulis, yaitu Dokter 

Yuniarti Arbain (35 tahun – Kepala Rumah Sakit Amalia Bontang) , Singerina 

Magdalena Siringoringo (40 tahun – Ketua Bhayangkari Kota Bontang), 

Carolina Novi Mustikarini (40 tahun – Dosen Universitas Ciputra), Nuha Azizah 

(27 tahun – Pegawai Negeri Sipil), Fiona Wokas (31 tahun – wiraswasta), Eka 

Lestarisa Haulian (39 tahun – wiraswasta), Dewi Ratna (27 tahun – Karyawan 

Swasta PT Kaltim Nusa Etika), Febe Wulandari (26 tahun – guru Sekolah Dasar 

Swasta), Kiki Jatmiko (27 tahun – model dan Putri Batik Nusantara), Wesmira 
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(32 tahun – wirausaha), Fatimah Aprilia (27 tahun – wirausaha dan pramugari), 

dan Ambrina Mesura (32 – wirausaha). 

Berdasarkan hasil wawancara extreme user kesimpulan yang diperoleh 

yaitu, sebagian besar responden menjawab bahwa wanita karier saat ini 

membutuhkan busana batik kerja yang mudah di mix and match dengan bahan 

yang nyaman tentunya model yang unik atau tidak monoton. Motif Batik Sungai 

Belanda dengan desain yang kontemporer juga diminati oleh sebagian besar 

responden karena telihat lebih modern dan mengikuti trend. Desain paling 

disukai dengan detail Obi Belt dan Pockets. Range harga sebagian menjawab 

berkirasan Rp 2,000,000 – Rp 4,500,000. 

 

B. Observasi 

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis, sejauh ini tidak 

pernah ditemukan brand atau desainer Indonesia yang membuat tailored suit dan 

coat dengan menggunakan kain Batik. Dalam trend pasar saat ini, busana 

tailored suit telah menjadi kebutuhan seperti brand Victoria Beckham dengan 

sentuhan chic dan elegant. Lalu di Indonesia sediri seperti brand Alleira Batik, 

Sejauh Mata Memandang merupakan salah satu brand ternama yang 

memproduksi busana batik dengan sentuhan teknik batik cap dan pewarnaan 

alam. Kemudian pada brand kompetitor yaitu Friederich Herman, Wilsen 

Willim, Tangan, Patrick Owen dengan tampilan busana kerja untuk menunjang 

wanita karier yang lebih smart, chic, tegas dan berani. Range harga yang 

ditawarkan mulai dari Rp 1,999,000 – Rp 6,500,000. 

Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu jurnal, buku, dan internet. 

 

1.7. Tinjauan Data 

1.7.1 Batik 

Batik dikenal kaya akan warna, motif, desain, serta cara pembuatan, 

lipatan, dan pemakaiannya (Fiona Kerlogue & Tara Sosrowardoyo, 2004). 

Kerajinan membatik merupakan salah satu unsur budaya Bangsa Indonesia, 

secara historis Batik berasal dari tanah Jawa. Cara kerja membuat kain batik 
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pada dasarnya yaitu menutup permukaan kain dengan malam cair supaya ketika 

mencelupkan ke dalam pewarna, kain yang tertutup oleh malam cair tersebut 

tidak ikut terkena warna (Immawan, 2018). 

 

1.7.2 Batik Cap 

Batik cap merupakan pengembangan dari batik tulis, cara 

penggunaannya seperti menggunakan cap atau stempel pada umumnya. Cap 

batik terbuat dari bahan tembaga yang di ukir dengan motif sesuai keinginan 

sang perajin batik. (Riyanto, 2002).  

 

1.7.3 Batik Kalimantan Timur 

Batik Kalimantan Timur banyak menggunakan berbagai warna yang 

terbilang berani seperti oranye, hijau, shocking pink, dan merah. Eksplorasi 

motif yang tentunya dominan dipengaruhi oleh budaya adat Dayak, yang 

mewakili pandangan arti filosofi tentang alam dan dunia di sekitarnya. Salah 

satunya yang paling terkenal yaitu, motif Batang Garing. (Tiara Putri, 2019). 

 

 
Gambar 3. Motif dari Kalimantan Timur 

Sumber data: iwarebatik.org 
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1.7.4 Batik Bontang 

1.7.4.1 Kota Bontang 

 
Gambar 4. Kota Bontang 
Sumber data: tribunnews.com 

 
Bontang berada di Kalimantan Timur, yang biasa di kenal sebagai kota 

industri minyak dan gas alam terbesar di Indonesia, karena Kota Bontang sendiri 

penduduknya yang mayoritas merupakan karyawan swasta perusahaan berskala 

nasional. Bontang memiliki tempat destinasi wisata alam yaitu Bontang Kuala, 

Sungai Belanda, Beras Basah, Pulau Segajah. (Pemerintah Kota Bontang, 2008). 

 

1.7.4.2 Destinasi Wisata Bontang Sungai Belanda 

 
Gambar 5. Sungai Belanda Kota Bontang 

Sumber data: pertamina.com 
 

Keindahan alam fauna Hutan Mangrove di Sungai Belanda menjadi daya 

tarik wisata baru dan tempat habitat Burung Kuntul Perak Oleh karena itu, 

banyak penelitian untuk meningkatkan daya tarik melalui ekowisata atau Marine 

Tourism (Sari F., 2016). Dinamakan Sungai Belanda yang konon merupakan 

tempat persembunyian warga lokal Bontang untuk menghindari dari agresi 

militer Belanda dijaman penjajahan. (CSR Pertamina, 2018). 
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1.7.4.3 Sejarah Batik Bontang 

 
Gambar 6. Proses Produksi Batik di Kota Bontang 

Sumber data: iwarebatik.org 
 

Bermula dari tahun 2007 Batik khas Bontang yaitu motif Kuntul Perak, 

merupakan hasil karya dari salah satu pengelola perajin membatik lokal, 

bernama Bapak Sayid Abdul Kadir Assegaf. Nama motif Kuntul Perak sendiri 

diambil dari maskot Kota Bontang yaitu, Burung Kuntul Perak. Filosofinya 

sama seperti karakteristik masyarakat Bontang, yaitu burung pendatang yang 

menyukai hidup secara berkelompok dan berenerjik. 

 

1.7.4.4 Motif Batik Bontang 

Kalimantan Timur dikenal dengan hasil menenun motif pada tekstil 

merupakan metode yang paling umum digunakan. Namun, pengrajin lokal 

seperti di Kota Bontang juga menghiasi kain dengan motif lokal menggunakan 

teknik membatik. Tekstil Batik yang ada didaerah tersebut sebagian besar 

menggambarkan fauna seperti motif Kuntul Perak, Kuntul Perak Endemik, 

Beras Basah, Mangrove, Jukut Bawis dan ukiran Suku Dayak. 

 
Gambar 7. Motif Batik Bontang 

Sumber data: Dokumentasi Pribadi 
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1.7.5 Pewarnaan Alam 

 
Gambar 8.  Hasil Kain yang Menggunakan Pewarnaan Alam 

Sumber data: grist.org 
 

Pewarnaan alam yang dikenal oleh masyarakat saat ini natural dye 

selalu digunakan untuk mewarnai kain Batik oleh para perajin batik tradisional. 

(Alamsyah, 2018). Warna yang paling umum digunakan yaitu biru dihasilkan 

dari tumbuhan Indigofea Tinctoria, sementara warna coklat diperoleh dari tiga 

jenis tumbuhan Tingi, Jambal, Tegeran, Mangrove, Mahoni. Kuning dari 

tumbuhan Kunyit dan merah dari tumbuhan Secang. Tumbuhan yang 

digunakan penulis untuk pewarnaan alam, yaitu: 

Ø Mangrove: Jenis yang dipakai yaitu, Rhizophora Mucronata. Hasilnya 

jika dari lindur buahnya akan bewarna coklat lalu jika dari kulit 

batangnya cenderung warna coklat hingga kemerahan. (Dewi & Ridlo, 

2018). 

Ø Tingi: Jenis yang dipakai yaitu, Ceriops Candolleana. Hasilnya dari 

kulit kayu akan menghasilkan warna coklat kemerahan. (Anjali & 

Maharani, 2013). 

Ø Jolawe: Jenis yang dipakai yaitu, Terminalia bellirica. Hasilnya dari 

kulit buahnya akan menghasilkan warna kuning, cokat hingga hitam. 

(Nivita, 2017). 

Ø Kopi: Bagian yang digunakan yaitu ampas robusta dan warna yang 

dihasilkan yaitu coklat tua. 

Ø Mahoni: Jenis yang dipakai yaitu, Swietenia Mahagoni (L.) Jacq). Hasil 

dari kulit mahoni akan menghasilkan warna coklat kemerahan. 

(Meilani, 2012). 
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1.7.6 Busana 

Pengertian kata “busana” terdapat sedikit perbedaan, yaitu dimana 

busana memiliki konotasi yang bermaksud “pakaian yang bagus dan indah” 

yaitu pakaian yang elok di pandang dan cocok digunakan oleh sang pemakai 

dalam kegiatannya sehari-hari. (A.A. Riyanto, 2003). 

 

1.7.6.1 Ready To Wear Deluxe 

Ready to Wear Deluxe condong sangat rapi, memperhatikan jahitan 

yang rapi dan merupakan semi couture dimana tetap menerapkan slow fashion 

atau beberapa pengerjaannya dominan secara manual menggunakan tangan dan 

bukan memakai mesin. 

 

1.7.6.2 Busana Kerja 

Busana Kerja adalah busana yang kenakan pada saat bekerja sesuai 

dengan tugasnya masing-masing. Karakteristik pada busana kerja yaitu, dapat 

menunjang penampilan pada aktivitas dalam pekerjaan seseorang. (Wancik, 

2000). 

 

1.7.6.3 Tailored Suit 

Busana Tailored Suit ini sering digunakan oleh seseorang yang 

memiliki mobilitas yang tinggi. Cara menjahitnya juga khusus dan rapi, dengan 

detail kancing serta kantong membuat busana ini terlihat mewah. Lapisan 

furing yang digunakan khusus untuk busana jas atau blazer yaitu kain England 

Dormeuil. (Smith, 1956) 

 

1.7.7 Elemen dan Prinsip Desain 

 

1.7.7.1 Elemen Desain 

Elemen adalah komponen atau bagian yang dapat diisolasi dan 

ditentukan dalam desain visual atau karya seni apa pun. 
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a) Garis: Garis merupakan bentuk dengan lebar dan panjang, tetapi tidak 

memiliki kedalaman. (Stecker P, 1996) 

b) Ruang: Ruang merupakan volume tiga dimensi yang dapat dikosongkan 

atau diisi dengan benda. (Stecker P, 1996) 

c) Warna: Warna merupakan salah satu elemen penting dalam desain fesyen 

karena merupakan hal pertama yang selalu diperhatikan tentang pakaian. 

(Stecker, P. 1996) 

d) Tekstur: Tekstur seperti menggambarkan sifat suatu permukaan. Dalam 

desain busana, tekstur mengacu pada sifat permukaan kain dan hiasan 

yang digunakan pada pakaian. (Stecker P, 1996) 

 

1.7.7.2 Elemen desain yang digunakan pada koleksi brand NAULI 

a) Warna 

Beberapa warna yang digunakan berasal dari hasil warna alam 

terutama dari tumbuhan Mangrove, seperti coklat susu, coklat tua, dan 

coklat hingga kemerahan. Kemudian dipadu dengan warna edgy style 

seperti abu-abu muda dan tua. Warna tambahan sebagai penetral yaitu 

hitam dan broken white. 

b)  Tekstur 

Bahan material yang digunakan pada koleksi ini yaitu bahan katun 

dan dipadukan dengan material wool yang membuat lebih terkesan elegan 

dan mewah membuat terkesan formal namun tetap fashionable. Karena 

dikombinasikan dengan batik berbahan katun. 

c)   Space 

Jarak antara motif satu dengan motif lainnya diatur secara renggang 

dan ada juga yang rapat, tergantung dari hasil komposisi desain yang 

terpilih dalam koleksi agar seimbang. 

 

1.7.7.3 Prinsip Desain 

e) Emphasis: Emphasis yaitu penekanan yang dibuat dengan memperkuat 

sesuatu yang ingin agar diperhatikan oleh customer atau yang biasa dikenal 

dengan center of interest. (Stecker, 1996) 
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f) Keseimbangan: Keseimbangan merupakan distribusi minat atau bobot 

visual dalam sebuah karya. (Stecker, 1996) 

g) Kontras: Kontras adalah penjajaran elemen yang berlawanan atau warna 

berlawanan, arah horizontal maupun vertikal, nilai terang atau gelap. 

Semakin besar kontrasnya, semakin menonjol dan menarik sesuatu 

memperhatikan dirinya sendiri. (Stecker, 1996) 

h) Pengulangan: Pengulangan merupakan elemen secara teratur atau siklik 

menciptakan minat. (Stecker, 1996) 

i) Harmoni: Merupakan menyatukan komposisi dengan elemen terkait yang 

serupa seperti warna berdekatan, serupa bentuk, dan lain-lain. (Stecker, 

1996) 

j) Kesatuan: Kesatuan dibuat dengan menggunakan kesamaan dan 

pengulangan yang harmonis, kontinuitas, kedekatan, dan penjajaran. 

(Stecker, 1996) 

 

1.7.7.4 Prinsip desain yang digunakan pada koleksi brand NAULI 

a) Siluet 

Koleksi ini menggunakan siluet A,H, I dan Y.  Pada siluet H ini 

penerapan belt seperti obi belt pada detail pinggang yang membuat busana 

ini ingin menguatkan tampilan smart, modern dan edgy. 

 

b) Emphasis 

Pertama menggunakan detail belt dan memakai bahan katun yang 

bermotif Batik Bontang. Sebagai detail pada pinggang dan terkesan lebih 

fashionable, modern dan edgy style. Kedua, menggunakan paduan warna 

yang berbeda, serta bahan yang berbeda agar terlihat lebih menonjol 

terutama pada kain batik. Suits menggunakan wol, sedangkan batik 

menggunakan kain katun. 

 

c) Pengulangan dan motif 

Pengulangan motif-motif batik yang digunakan pada koleksi ini di 

tiap-tiap looks design. Motif batik yang digunakan yaitu motif yang 
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terinspirasi dari Sungai Belanda dan dikembangkan desain secara 

kontemporer atau modern. 

 

d) Harmoni dan kesatuan 

Penerapan colour pallette dan peletakan motif batik pada koleksi 

secara seimbang memunculkan sebuah koleksi yang memiliki satu kesatuan 

dan harmonis. Serta secara konsisten menggunakan siluet antara A,H, I dan 

Y yang menggambarkan edgy style. Penerapan pada detail belt, serta 

asymmetrical sebagai fungsi penambah keselarasan dan kesatuan pada 

koleksi. 

 

1.7.8 Trend Autumn/Winter 2021/2022 

 
Gambar 9. Trend Autumn/Winter 2021/2022 

Sumber data: wgsn.com 
 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diambil dari tren textile concept 

Autumn/Winter 2021/2022 saat ini, market lebih menyukai material kain yang 

berbahan alami karena melihat dari industri fesyen sebelumnya yang 

menerapkan fast fashion sehingga banyaknya limbah yang di akibatkan oleh 

industri fesyen. Selain itu, market juga menyukai produk lokal dan secara tidak 

langsung hal ini dapat membantu para perajin lokal agar tetap bertahan dan 

tidak mengalami kepunahan. 

Market lebih menyukai busana yang fitted dengan siluet yang lebih 

edgy dengan detail cutting yang menarik, karena saat ini orang-orang ingin 

menggunakan pakaian yang mudah digunakan, unik tidak monton dan tentunya 

nyaman ketika berkegiatan bekerja sehari-hari. Serta trend saat ini pada model 

mutton legs sleeve. 
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1.7.8 Peluang Bisnis Womens Workwear 

Secara global menurut pakar Fashion of Business, peluang busana kerja 

saat ini sangat dibutuhkan terutama wanita karier yang diwajibkan bekerja 

menggunakan pakaian formal. Oleh karena itu salah satu pengusaha mode Sarah 

Miyazawa LaFleur dan desainer Miyako Nakamura meluncurkan M. M. La 

Fleur pada tahun 2013. Menurut hasil analisa awalnya dia melihat peluang dari 

target market yang berusia akhir 20-an, awal 30-an, tipe wanita karier yang 

bekerja sebagai pengacara atau bankir yang bekerja di lingkungan perkantoran. 

Namun seiring berjalanannya waktu hingga saat ini target market berubah 

merata menjadi 25 - 55 tahun, karena sebagian besar wanita karier lebih banyak 

menghabiskan uangnya untuk membeli busana kerja formal untuk terlihat lebih 

professional dan terlebih lagi dibidang usaha perbankan, keuangan, hukum, 

pendidikan, ketenagalistrikan dan lainnya, yang membutuhkan busana kerja 

profesional. (Lauren Sherman, 2018) 

 

1.8. Perancangan 

1.8.1 Design Brief 

Fashion Project Brief 

1. Project Name NAULI AUTUMN/WINTER 2021/2022, READY TO WEAR 

DELUXE COLLECTION – REFORM AWAKEN 

2. Brief Number and 

Dated Issued 

NL / AW / 001 – 

8 September 2020 

3. Responsibility Elvira Dwi Angelica Ronauli Manik - Designer 

4. Season / Event Autumn / Winter 2021 / 2022 

 

 

 

5. 

 

 

 

Key Dates, 

Deadline 

• 8 November 2020: Final Concept, 

• 18 November 2020: Final Line Planning dan memilih satu 

desain untuk membuat toile, material, dan prototype, 

• 26 November 2020: Toile Process and material research  

• 1 Desember 2020: Prototype Development dan material 

research 

• 16 Desember 2020: Final Toile 

• 13 Januari 2021: Final Prototype Development  

• 20 Januari 2021: Final Prototype Presentation 
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6. 

 

 

 

 

Objectives 

Merupakan koleksi Ready To Wear Deluxe, yang 

menggunakan Batik Bontang sebagai bentuk wujud kepedulian 

terhadap karya lokal perajin khususnya ragam hias membatik. 

Terinspirasi dengan konsep busana berbasis term tailored suit. 

Koleksi menggunakan pewarna alam dan di kombinasikan 

dengan warna edgy untuk menciptakan busana kerja yang lebih 

fashionable dan modern. Tujuan koleksi Reform Awaken ini, 

dapat menjadi jawaban solusi kebutuhan dalam berbusana 

kerja batik yang dapat mendukung aktivitas wanita profesional 

dalam kegiatannya sehari-hari. 

7. Target Market Wanita karier usia 26-40 tahun dengan status lajang dan 

menikah, tidak memiliki anak atau memiliki anak kecil. 

Penghasilan middle to upper dan berdomisili kota-kota besar di 

Indonesia. 

8. Price Point Rp 2,000,000 – Rp 4,500,000 

 

 

9. 

 

 

Design 

Requirement 

• Invisible seams dengan teknik jahit Tailoring Suit, elegant 

and edgy styles, Siluet A,H,I,Y. 

• Menggunakan teknik batik cap dengan pewarnaan Natural 

Dye. 

• Material kombinasi yang terdiri dari katun dan wol. 

• Detail belt 

10. Design 

Presentation 

• Development folder yang terdiri dari croquis yang 

mencakup seluruh hasil kumpulan refrensi visual, prinsip 

dan elemen desain. 

• Power Point yang menjelaskan tentang konsep dan latar 

belakang desain, hasil survey responden dan observasi. 

• Prototype berupa satu looks busana Ready to Wear Deluxe. 

11. Samples/Prototype Menyujudkan desain satu set busana kerja Ready to Wear 

Deluxe Batik wanita berbasis Term Tailored Suits. 

12. Approval, 

presented to, when 

and where 

Ms. Rahayu B. Handayani dan Ms. Truly Hutagalung 

20 January 2020, Universitas Ciputra – Surabaya. 

Tabel 1.8.1. Fashion Project Brief 
Sumber data: Dokumen pribadi 
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1.8.2 Moodboard 

1. Moodboard Koleksi 

Koleksi berjudul "Reform Awaken" memiliki arti yaitu pembaharuan 

membangun, merupakan koleksi Ready to Wear Deluxe, yang menggunakan 

Batik Bontang sebagai bentuk wujud kepedulian terhadap karya lokal perajin 

khususnya ragam hias membatik. Terinspirasi dengan konsep busana berbasis 

term tailored suit. Koleksi menggunakan pewarna alam dan di kombinasikan 

dengan warna edgy dan cutting-an yang tegas untuk menciptakan busana kerja 

yang lebih fashionable, smart dan modern. Tujuan koleksi busana ini, dapat 

menjadi jawaban solusi kebutuhan dalam berbusana kerja batik yang dapat 

mendukung aktivitas wanita profesional dalam kegiatannya sehari-hari selain 

itu juga dapat memperkenalkan Batik Bontang secara luas. 

 
Gambar 10. Moodboard Koleksi Reform Awaken 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

2. Moodboard Batik 

Sumber inspirasi motif batik berasal dari Sungai Belanda, merupakan 

salah satu destinasi lokasi wisata di Kota Bontang. Terdiri dari maskot kota 

Bontang yaitu Burung Kuntul Perak, Mangrove, sungai dan perahu, serta 

Taliwang yang merupakan senjata khas Suku Dayak. 
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Gambar 11. Moodboard Batik Sungai Belanda 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

 
1.8.3 Ideation 

 
Gambar 12. Ideation 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

Proses pertama yaitu membuat moodboard yang berjudul Sungai 

Belanda yaitu yang berisi inspirasi motif cap batik mulai dari gambar 

Burung Kuntul Perak, Sungai-Perahu, Mangrove, serta Talawang. Ide 

ini kemudian digambar melalui sketch secara manual dan diperbarui 

dengan konsep kontemporer secara sketch digital yang lebih rapi. 

Setelah itu diproses pembuatan cap tembaga dan kemudian dapat 

diproduksi untuk pembuatan batik cap. 

 

a. Burung Kuntul Perak 

Kuntul Perak merupakan burung yang penetap (Mesophyx). 

Tubuh berukuran besar (69cm). Memiliki ciri yaitu, paruh yang 

agak pendek dan memiliki leher berbentuk S. Garis paruh tidak 
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melewati mata dan memiliki iris bewarna kuning, paruh kuning 

yang berujung warna kecoklatan, tungkai dan kaki bewarna hitam. 

(Hamzah, 2011) 

 

b. Mangrove 

Mangrove atau hutan mangrove biasanya terdapat di 

kawasan pesisir, daerah pasang surut air laut. Kota Bontang 

memiliki kawasan hutan mangrove yang tersebar di sepanjang 

pantai dan di daerah pasang surut air laut. Beberapa jenis 

mangrove yang ditemui di perairan laut Bontang yaitu, Rhizopora 

sp, Bruguiera sp, Avicennia sp, Sonneratia sp, dan Ceriop sp. 

 

c. Sungai-Perahu 

Keindahan dari alam fauna di Sungai Belanda yaitu dengan 

menikmati menggunakan perahu untuk menjadi daya tarik wisata 

baru dan tempat habitat Burung Kuntul Perak Oleh karena itu, 

banyak penelitian untuk meningkatkan daya tarik melalui 

ekowisata atau Marine Tourism (Andastry, 2016) 

d. Talawang Suku Dayak 

Talawang merupakan benda kebudayaan yang berasal dari Suku 

Dayak yaitu tameng atau perisai yang dikenal dengan kekuatan 

magis. Talawang sendiri terbuat dari kayu ulin dan biasanya diukir 

dengan motif burung tinggang atau kamang. 
 

1.8.4 Hasil Desain Batik dan Cap Tembaga 

Nama Motif Desain Cap Tembaga 
 
 

Burung Kuntul Perak 
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Mangrove 

  
 

 
Sungai-perahu 

  
 
Talawang Suku Dayak 

  
Tabel 2.8.3. Hasil Desain Batik dan Cap tembaga 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

1.8.5 Rough Sketches 

A. Sketch 

Membuat sketsa koleksi sebanyak kurang lebih 90 looks yang akan 

dipilih 5 sebagai desain koleksi. 

 

 

 
Gambar 13. Sketch 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

B. Desain dan Ilustrasi 
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Gambar 14. Desain dan illustrasi 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

Berdasarkan sketch awal dipilih salah satu yang akan diwujudkan dalam 

bentuk toile dengan menggunakan bahan katun polos putih dan bahan wool, 

desain yang pilih yaitu urutan nomor 3. Kemudian dari hasil toile yang dibuat 

pada bagian blazer suits serta obi belt dan akan disempurnakan pada produksi 

tahap akhir yaitu prototype menggunakan bahan asli.  
 

C. Eksperimen 

1. Eksperimen Warna 

• Hasil Uji Eksperimen 

 

Eksperimen 

I 

 

- Menggunakan 1 Liter Mangrove 

- 15 hingga 18 kali pencelupan 

- Fiksasi tunjung 

 

Eksperimen 

II 
 

-Menggunakan 2 Liter Mangrove 

- 8 hingga 10 kali pencelupan 

- Fiksasi Kapur 

 

Eksperimen 

III 
 

- Menggunakan 1 Liter Mangrove 

- 10 hingga 15 kali pencelupan 

- Fiksasi kapur 
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Eksperimen 

IV 
 

- Menggunakan 2 Liter Mangrove 

- 5 hingga 6 kali pencelupan 

- Fiksasi kapur 

Tabel 3.8.4.1. Tabel Hasil Uji Eksperimen Warna 
Sumber data: Dokumen pribadi 

 
2. Eksperimen Toile Suit dan Obi Belt 

• Hasil Uji Eksperimen 

 

 

 

 

I 

 

• Kiri: 

-Menggunakan tricot 

-Ukuran normal 12-13cm ( Lingkar 

lengan ) 

• Kanan: 

-Menggunakan tricot 

-Ukuran 15-16cm 

 

 

 

 

II 

 

• Kiri: 

-Menggunakan kain gula 

-Ukuran normal 12-13cm ( Lingkar 

lengan ) 

• Kanan: 

-Menggunakan kain gula 

-Ukuran 15-16cm 

 

 

 

III 

 

-Menggunakan kain gula 

-Ukuran lingkar lengan 17cm 

-Bagian bahu atas tidak menggunakan 

padding 

-Pada kerutan kurang terlihat 
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IV 

 -Menggunakan kain gula 

-Ukuran lingkar lengan 19cm 

-Bagian bahu atas tidak menggunakan 

padding 

-Pada kerutan kurang terlihat 

-Obi belt pakai kupnat 

Tabel 4.8.4.2. Hasil Uji Eksperimen Toile 
Sumber data: Dokumen pribadi 

 
3. Final Prototype 

 

 
Gambar 15. Final Prototype tampak depan dan belakang 

Sumber data: Dokumen pribadi 
 

 
Gambar 16.  Photoshoot final prototype 

Sumber data: Dokumen pribadi 
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1.9 Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan feedback pra tugas akhir, hasil yang 

didapatkan dari penilaian dosen kepada penulis yaitu komposisi penempatan 

batiknya tidak boleh sedikit dan perlu diperhatikan kembali terhadap struktur 

desain. Keseluruhan sudah baik, namun perlu ditingkatkan kembali terhadap 

produksi pengembangan desain kedepannya. 

 


