
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Batik adalah salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan 

bangsa Indonesia. Batik telah mengalami perjalanan yang panjang sejak zaman 

kerajaan Majapahit dan terus berkembang melalui kerajaan-kerajaan berikutnya. 

Batik pun semakin dikenal di suku Jawa hingga kemudian meluas ke suku dan 

wilayah lainnya di Indonesia. Sebagian besar wilayah di Indonesia telah memiliki 

motif batik khas daerahnya masing-masing, biasanya berkaitan dengan 

kebudayaan, bahasa, dan ciri khas wilayah tersebut. 

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki motif batik khas adalah 

Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki beberapa jenis motif batik, salah 

satunya adalah batik Lontara yang menggunakan aksara Lontara sebagai motif 

utama. Aksara lontara digunakan oleh suku Bugis, Toraja, dan Makassar, serta 

suku Mandar di Sulawesi Barat. Seperti diungkapkan oleh Muh. Darwis (2016), 

kata Lontara berasal dari daun lontar yang dahulu digunakan sebagai media tulis 

ketika penggunaan kertas belum umum di masyarakat. Aksara Lontara terdiri dari 

23 huruf untuk Lontara Bugis dan 19 huruf untuk Lontara Makassar. Aksara ini 

begitu melekat dengan sejarah kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang 

sangat menjunjung tinggi akar budaya dan menghormati leluhur mereka. 

Bentuk dasar dari aksara Lontara diambil dari filosofi Sulapa Eppa’ 

Walasuji, yang menyimbolkan kesempurnaan alam dalam bentuk segiempat belah 

ketupat. Menurut M. Asar Said Mahbud (2008), Sulapa Eppa’ yang berarti empat 

sisi melambangkan empat unsur pembentukan manusia yakni api,air,angin,tanah 

dan empat arah mata angin. Walasuji yaitu pagar bambu yang sering digunakan 

sebagai pembatas dalam ritual-ritual suku Bugis dan Makassar. Penggunaan motif 

aksara Lontara pada batik juga memiliki filosofi tersendiri, dimana dahulu kain 

batik ini dibuat oleh leluhur dan tetua suku Bugis dan diberikan kepada anak cucu 

mereka yang pergi merantau ke kota atau daerah lain. Motif yang digunakan berisi 

pesan dan nasehat para leluhur mengenai empat kesempurnaan yang harus diraih 
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sebagai manusia yaitu kaya dalam berbahasa dan komunikasi, dalam pemikiran 

dan imajinasi, dalam  dunia usaha, dan dalam keuangan. Nasehat inilah yang 

dipegang erat oleh suku Bugis dalam sikap, prinsip, dan perilaku mereka sehingga 

dapat berintegrasi dan membaur dengan baik bersama suku lain di daerah mereka 

merantau. Namun, saat ini aksara lontara sudah mulai pudar karena mulai 

dihilangkannya mata pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah Sulawesi Selatan 

terutama sekolah swasta. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya 

tenaga pengajar aksara Lontara yang pada umumnya berasal dari generasi lama 

sehingga kebanyakan sudah pensiun. Sehingga banyak generasi muda yang sudah 

tidak bisa mampu memahami aksara Lontara dan bahkan sebagian tidak tahu 

mengenai keberadaan aksara ini. Apabila hal ini terus berlanjut, maka 

kemungkinan terburuk yaitu keberadaan aksara Lontara sebagai kekayaan budaya 

Sulawesi Selatan akan semakin memudar dan terlupakan. 

 Menghadapi persoalan di atas, maka brand Makkunrai membuat suatu 

solusi dengan menciptakan busana pesta untuk wanita dengan menggunakan 

material kain batik Lontara sebagai identitas utama digabungkan dengan material 

lainnya menghasilkan tampilan feminim, elegan, dan modern. Solusi ini 

diharapkan dapat membantu semakin mempopulerkan batik khas Makassar dan 

menguatkan keberadaan aksara Lontara pada masyarakat Indonesia. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana merancang busana ready to wear deluxe dengan material batik 

Lontara khas Makassar menjadi lebih modern ? 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Merancang busana ready to wear deluxe dengan style modern untuk 

wanita menggunakan material batik lontara khas Sulawesi Selatan. 

1.4  Batasan Perancangaan 

1.4.1 Batasan Keilmuan 

Ilmu seni desain fesyen womenswear dengan style sexy elegant 

1.4.2 Batasan Material 
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Menggunakan kain batik lontara dari katun dobi dipadukan dengan 

beludru, sifon, dan lace 

1.4.3 Batasan Pasar 

a) Geografis: adapun batasan wilayah untuk tugas akhir ini mencakup 

kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, 

Jakarta,Tangerang, dan Balikpapan 

b) Demografis: berfokus pada wanita usia 25-35 tahun dengan 

penghasilan menengah ke atas 

c) Psikografis: perancangan teori Vals ditujukan pada konsumen dengan 

kelompok gaya hidup Thinkers yang terdiri dari 3 deskripsi psikologis 

yaitu informed (selalu mendapatkan informasi), reflective (selalu 

berpikir sesuatu), dan content (bahagia) 

1.4.4 Batasan Waktu 

  Batasan waktu untuk tugas akhir ini adalah selama 6 bulan dimulai dari 

Februari 2021 - Juni 2021                                                                                                                               

1.5 Tahapan Perancangan 

 Proses perancangan tugas akhir ini menggunakan metode design thinking 

yaitu merupakan pola pikir seorang desainer yang mampu mengubah ide menjadi 

suatu produk atau jasa dengan strategi Design Thinking sebagai berikut : 

a) Emphatize: Suatu pengamatan langsung dan observasi menghasilkan 

temuan bahwa eksistensi aksara lontara sudah mulai pudar di tengah 

masyarakat dan masyarakat yang menguasai aksara ini semakin berkurang 

serta adanya batik khas Makassar yang menggunakan aksara Lontara 

sebagai motifnya dan dapat dikembangkan ke luar daerah Sulawesi 

Selatan. 

b) Define : Adaptasi batik lontara sebagai pakaian modern masih kurang, 

karena kebanyakan digunakan sebagai material baju daerah dan baju pesta 

yang masih bergaya etnik sehingga hanya menarik sebagian orang atau 

kalangan tertentu saja untuk menggunakannya. 

c) Ideate : Menciptakan busana pesta yang menggunakan material batik 

lontara teknik cap dengan berpegang pada elemen serta prinsip desain 

sehingga menghasilkan produk yang memiliki daya jual. Style yang 
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diusung dalam desain ini adalah sexy elegant dan feminine dengan 

menggunakan warna dominan hitam serta perpaduan antara material batik 

dan beludru. 

d) Prototype: Proses mendesain dan merealisasikan ide desain menggunakan 

material pengganti yang menyerupai material asli. Dalam proses ini,  

model desain, material, dan kerapihan jahitan dibuat semirip mungkin 

untuk mengetahui potensi kesalahan yang harus diubah. 

e) Test : Hasil prototype di uji dan di presentasikan kepada dosen dan calon 

konsumen untuk mendapat feedback untuk pengembangan produk. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode kualitatif. 

1.6.1 Pengumpulan Data Primer 

Dalam pemerolehan data untuk mewawancarai 6 expert panel 2 

desainer busana pesta hilda Ghandi dan Vilansia Lismono, 1 Sewing 

Expert Yudhi Fosta, 1 Dressmaker Rima Zuraida, 1 pengrajin Faisal 

Syamsuddin, dan 1 stylist Nanet Sandjaja  dan wawancara kepada 12 

extreme users. Selain itu dengan menggunakan observasi studi tipologi 

yang menganalisa 3 brand yang memproduksi baju pesta dari batik 

lontara. 

Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer 

Kesimpulan Expert Panel 

Kesimpulan dari wawancara expert panel yaitu dress bernuansa 

batik akan menarik minat masyarakat jika dipadukan desain yang 

modern dan mengikuti tren namun saat menggabungkan batik dengan 

bahan lain, komposisi batik harus tetap mendominasi serta 

memperhatikan perpaduan warna dimana warna kain lain tidak boleh 

lebih mencolok dari warna batiknya sendiri. Material dasar batik dapat 

menggunakan dobi atau viscose agar memberikan tampilan mewah dan 

untuk motif batik Lontara yang memiliki nilai tinggi adalah motif yang 

berisikan makna dan filosofi tutur suku Bugis. Ketika mengaplikasikan 
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bahan lace pada batik harus diberikan penyangga seperti kertas agar 

tidak terjadi kerutan pada saat proses penjahitan untuk penggunaan 

bahan sheer di lengan sebaiknya memakai organza agar diperoleh 

bentuk yang bagus, sedangkan untuk bagian rok bisa menggunakan 

sifon agar menghasilkan efek jatuh yang bagus 

Kesimpulan extreme user 

Kesimpulan dari hasil wawancara terhadap extreme user wanita 

berusia 25-35 tahun. Mayoritas mengetahui aksara lontara tetapi tidak 

mampu membacanya. Mereka juga memilih motif 1 serta menganggap 

penggunaan lace pada desain akan menampilkan kesan elegan. Bahan 

sheer yang paling banyak dipilih adalah sifon karena menurut mereka 

nyaman dan lembut saat digunakan. Para extreme user tertarik untuk 

mengenakan desain konsep ini ke pesta karena menurut mereka 

walaupun menggunakan batik tetap terlihat elegan dan tidak terlalu 

etnik. Rentang harga yang menurut mereka sesuai berada pada kisaran 

1,5-2 juta rupiah. 

1.6.2 Pengumpulan Data Sekunder 

Studi Literatur 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan studi literatur dari 

buku, jurnal, artikel, serta website atau media sosial yang relevan 

sebagai pendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

1.7 Tinjauan data 

1.9.1 Hasil Kajian Pustakan 

Memaparkan hasil dari penelitian dan studi literature mengenai teori-

teori dan konsep yang berkaitan dengan penulisan 

1.7.1.1.  Busana Wanita 

       Busana wanita adalah semua pakaian yang dibuat dengan tujuan 

untuk dipakai oleh wanita. Menurut Arifah Riyanto dan Liunir Zulbahri 

(2009), busana wanita dibedakan menjadi beberapa golongan 

tergantung tujuan penggunaannya yaitu: 

a. Busana Rumah 
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 Busana yang digunakan untuk melakukan kegiatan di rumah.Model 

dan desainnnya sederhana dan praktis serta menggunakan material 

kain sederhana yang perawatannya mudah. Namun, model busana 

rumah tetap sopan sehingga bisa digunakan saat menerima tamu. 

 
Figur 1.1 Contoh Busana Rumah 

Sumber Data: Koleksi Essenza 

 

b. Busana Kerja/Kuliah/Sekolah  

 Busana ini mengikuti persyaratan umum busana yang berlaku di 

tempat kerja atau sekolah. Modelnya praktis, formal, dan sopan serta 

pada umumnya menggunakan motif dan warna-warna netral yang 

tidak mencolok. 

 
Figur 1.2 Contoh Busana Kerja 

Sumber Data: www.pinterest.com 

 

c. Busana Pesta 

Busana yang dikenakan untuk menghadiri acara pesta. Penggunaan 

material dan warnanya lebih variatif bergantung pada jenis pesta 

yang akan dihadiri. Pada umumnya desainnya lebih rumit dan 

menggunakan unsur dekoratif. 

 
Figur 1.3 Contoh Busana Pesta 

http://www.pinterest.com/


7 
 

Sumber Data: Koleksi Chanel 

 

d. Busana Rekreasi 

 Adalah busana yang digunakan untuk kegiatan rekreasi atau jalan-

jalan. Jenis busana ini sangat beragam tergantung tempat tujuan 

rekreasi yang ingin dituju. 

 

e. Busana Olahraga  

 Busana yang dikenakan untuk kegiatan olahraga dan model serta 

bahannya disesuaikan dengan jenis olahraga yang akan diikuti. Pada 

umumnya, material yang digunakan bersifat mudah menyerap 

keringat agar nyaman digunakan saat bepergian. 

 

 
Figur 1.4 Contoh Busana Olahraga 

Sumber Data: Koleksi Adidas 

 

f. Busana untuk Melayat 

 Busana yang dikenakan untuk acara duka atau menjenguk orang 

sakit. Menggunakan warna-warna gelap dan redup serta desainnya 

sederhana. 

 
Figur 1.5 Contoh Busana Melayat 

Sumber Data: www.pinterest.com 

 

g. Busana Acara Keagamaan 

 Busana yang dikenakan untuk menghadiri acara-acara keagamaan 

atau bersifat religius. Etika busana ini berbeda-beda bergantung pada 

kepercayaan dan ajaran masing-masing, namun pada umumnya 

bersifat sopan dan tertutup.  

 

http://www.pinterest.com/
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Figur 1.6 Contoh Busana Keagamaan 

Sumber Data: www.pinterest.com 

  

1.7.1.2. Ready to Wear Deluxe 

   Menurut Attkinson (dalam Azka, 2019:12), ready to wear deluxe 

adalah jenis busana yang pembuatannya menggunakan material dan 

pengaplikasian detail yang berkualitas tinggi sertadibuat oleh pekerja 

yang sudah sangat ahli. Dilansir dari situs resmi Denpasarkota.go.id 

ready to wear deluxe merupakan jenis busana yang tidak serumit haute 

couture, namun tetap leboh kompleks dari ready to wear biasa yang 

pada umumnya terlihat basic, dengan potongan yang sederhana dan 

dapat diproduksi massal. Proses pengerjaan untuk membuat ready to 

wear deluxe membutuhkan waktu yang lebih lama dari ready to wear 

karena biasanya memiliki pengaplikasian detail yang membutuhkan 

pengerjaan tangan. 

1.7.1.3. Busana pesta 

  Busana pesta untuk wanita adalah busana yang digunakan untuk 

menghadiri acara pesta atau acara resmi dan biasanya menggunakan 

material khusus yang memberikan tampilan mewah dan tidak 

digunakan pada pakaian sehari-hari. Busana Pesta Malam merupakan 

busana yang dikenakan untuk menghadiri pesta yang diadakan pada 

pukul 19.00 keatas dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu: 

a)  Busana Pesta Malam Gala 

 Karakteristik busana ini yaitu memiliki tampilan mewah, mencolok dan 

umumnya cukup terbuka dan memperlihatkan beberapa bagian tubuh. 

http://www.pinterest.com/
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Figur 1.7 Contoh Busana Pesta Malam Gala 

Sumber Data: www.pinterest.com 

 

b) Busana Pesta Malam Resmi 

Untuk acara resmi biasanya memiliki tampilan yang lebih sopan dan 

tidak terbuka karena umumnya akan bertemu dengan kolega kerja atau 

atasan di pesta tersebut. Namun tetap memiliki tampilan mewah, 

elegan, dan cukup mencolok. 

 
Figur 1.8 Contoh Busana Pesta Malam Resmi 

 Sumber Data: Koleksi Helioshelp 

 

1.7.1.4. Batik 

  Menurut Asti M. dan Ambar B. Arini (2011), asal usul kata Batik 

diambil dari kata mbat dan tik merupakan bahasa Jawa yang berarti 

melempar berkali-kali dan titik sehingga membatik dapat diartikan 

melempar titik berkali-kali pada kain merujuk pada kegiatan 

pembatikan menggunakan canting yang berujung kecil memberi kesan 

orang yang sedang menggambar titik-titik pada kain.  

 Dilansir dari situs iwarebatik.org, batik di Sulawesi Selatan 

umumnya dibuat dengan teknik produksi yang sama dengan pembuatan 

batik di Jawa. Dikatakan bahwa batik tertua di Indonesia berasal dari 

Toraja, Sulawesi Selatan karena berdasarkan penemuan sejarah, orang-

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
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orang Toraja telah membuat motif kain menggunakan lilin berdasarkan 

kearifan lokal mereka sejak berabad-abad yang lalu. Batik yang berasal 

dari Toraja umumnya menggunakan motif dengan tema kebajikan 

seperti motif kepala kerbau yang melambangkan kemuliaan dan 

kemakmuran. Sedangkan batik dari Bugis dibaut dengan warna yang 

lebih terang dan mencolok dengan pemilihan motif yang lebih bebas, 

dapat menggambarkan mengenai kehidupan masyarakat Bugis di pesisir 

laut maupun dari literatur Bugis seperti motif lontara dan motif La 

Galigo. Berikut jenis motif yang terdapat di Sulawesi Selatan: 

a. Paqbarre Allo 

Motif ini berasal dari Toraja. “Barre” memiliki arti bulat sedangkan 

“Allo” berarti sinar matahari sehingga motif ini melambangkan 

sains dan kebijaksanaan yang menerangi layaknya sinar matahari. 

Kemudian di tengah motif diletakkan gamabr kepala kerbau yang 

dipercaya sebagai lambang kemuliaan. 

\ 

Figur 1.9 Motif Paqbarre Allo 

Sumber Data: www.iwarebatik.org 

b. Tongkonan 

Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja tempat orang-orang 

desa melakukan konsultasi dan menyelesaikan masalah dalam 

masyarakat mereka. Rumah ini selalu dibuat menghadap ke utara 

yang diyakini orang Toraja sebagai arahan Tuhan. Menurut 

kepercayaan mereka, orang yang keluar dari rumah ini akan 

dibimbing oleh kehendak ilahi dan keberuntungan. 

http://www.iwarebatik.org/
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Figur 1.10 Motif Tongkonan 

Sumber Data: www.iwarebatik.org 

c. La Galigo 

Sureq Galigo atau I Galigo atau La Galigo adalah karya sastra 

terpanjang di dunia yang sekaligus merupakan kitab suci bagi suku 

Bugis yang masih menganut kepercayaan asli mereka, Tolotang. 

Karya sastra ini berisi 300.000 cerita epik mitos penciptaan. Salah 

satu cerita epik didalamnya berisi kisah asal usul Sangiang Serri, 

tradisi persembahan seremonial yang dilakukan oleh petani sebelum 

musim tanam. Para pengrajin batik pun terinspirasi dari karya sastra 

ini dan membuat motif batik yang didasarkan dari cerita-cerita 

didalamnya. 

 

Figur 1.11 Motif La Galigo 

Sumber Data: www.iwarebatik.org 

 

d. Lontara 

Motif yang diambil dari literatur suku Bugis dengan menggunakan 

aksara lontara. Aksara lontara adalah akasarayang digunakan oleh 

komunitas suku Bugis dan Makassar. 

http://www.iwarebatik.org/
http://www.iwarebatik.org/
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Figur 1.12 Motif lontara 

Sumber Data: www.iwarebatik.org 

 

1.7.1.5. Batik Cap 

    Menurut Sunarto (2008), batik cap adalah salah satu jenis batik 

yang proses pembuatanya dengan menempelkan material lilin pada kain 

menggunakan alat bernama canting cap. 

 

Figur 1.13 Proses Menempelkan Cap pada Kain  

Sumber Data: www.tumpi.com 

1.7.1.6. Batik Lontara 

Batik lontara adalah batik khas Sulawesi Selatan yang menggunakan 

aksara lontara sebagai motifnya. Menurut Muh. Darwis (2016), Lontara 

sendiri berasal dari kata Lontar yang merujuk pada tanaman lontar yang 

pada zaman dulu daunnya digunakan sebagai pengganti kertas untuk 

alas menulis. 

 

Figur 1.14 Aksara Lontara 

 Sumber: www.wikiwand.com 

 

1.7.1.7. Aksara Lontara 

     Aksara lontara adalah salah satu aksara tradisional Indonesia 

http://www.iwarebatik.org/
http://www.tumpi.com/
http://www.wikiwand.com/
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yang berasal dari masyarakat Bugis-Makassar. Aksara lontara dalam 

bahasa Bugis-Makassar disebut sebagai sure attoriolong atau tulisan 

yang menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi pada jaman dahulu.  

Lontara dapat berarti peristiwa yang ditulis secara kronologis dan 

beraturan, namun dapat juga diartikan secara harafiah yang merujuk 

pada tanaman lontara atau dalam bahasa Makassar disebut ruang talak 

(Bahri, 2019:51). Seperti yang dikemukakan oleh Abd. Aziz Ahmad 

(2009:206), ada beberapa pemikiran dan teori mengenai asal muasal 

aksara lontara. Pertama, yaitu bahwa aksara lontara sebenarnya berasal 

dari aksara sansekerta yang kemudian disederhanakan oleh Daeng 

Pamatte, seorang syahbandar kerajaan Gowa pada abad ke-16 Masehi. 

Dalam buku sejarah Gowa, dikatakan bahwa ada usaha dari raja-raja 

yang berkuasa di Gowa untuk mewariskan dan menceritakan mengenai 

sejarah kerajaan Gowa kepada para anak cucunya melalui metode lisan 

namun belum secara tertulis sehingga bukti berupa catatan sejarah 

mereka masih kurang. Sehingga pada masa pemerintahan raja IX 

Tumaparisi Kallonna, Daeng Pametta yang menjabat sebagai 

syahbandar kerajaan tersebut memperkenalkan aksara lontara dan 

menggunakannya sebagai media untuk menuliskan mengenai sejarah 

dan hal-hal mengenai kehidupan dan peristiwa di kerajaan Gowa. 

Kemudian adanya pendapat dari  Prof. Dr. H. Kern bahwa aksara 

lontara bersumber dari huruf Dewanagari (Sansekerta) yang diperkuat 

dengan pendapat dari Hananashi bahwa aksara lontara bersumber dari 

tulisan India. Namun, pemikiran ini ditolak oleh ahli kebudayaan 

Bugis-Makassar yang mengatakan bahwa aksara lontara diciptakan 

menurut pandangan hidup dan filosofi Sulapa Eppa walasuji dari 

masyarakat Bugis sendiri. 

   Menurut  M. Hadrawi (2017),  aksara lontara sendiri terdiri 

dari 23 aksara induk yang memiliki sebutan lain indo sure dan lima 

huruf sebagai penanda vokal atau ana‟ sure‟. Penanda vokal yang dile- 
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Figur 1.15 Indo Sure‟ Aksara Lontara 

 Sumber: www.wikipedia.com 

 

 

Figur 1.16 Tanda Vokal Aksara Lontara 

 Sumber: www.wikipedia.com 

 

takkan  bersama huruf induk akan mengubah huruf tersebut. Contohnya 

jika huruf Ka diberikan tanda vokal „U‟ berupa titik dibawah aksara, 

maka huruf tersebut akan dibaca menjadi Ku. Penulisan aksara lontara 

yaitu dari kiri ke kanan. Keunikan yang membedakan aksara lontara 

dengan aksara lainnya, yaitu tidak adanya garis melengkung atau 

bengkok dan hanya ada garis lurus keatas dan kebawah serta adanya 

patahan pada pertemuan kedua garis tersebut yang melambangkan 

kejujuran yang dijunjung tinggi oleh suku Bugis dan semboyan „lebih 

baik patah daripada bengkok‟. Begitu juga pada penulisannya, dimana 

garis keatas ditulis tebal melambangkan tekad untuk maju dan 

berkembang serta garis kebawah ditulis dengan halus dan tipis 

melambangkan budi pekerti masyarakat Bugis yang baik dan halus. 

  Aksara lontara memiliki karakteristik yaitu adanya ciri vokalik dimana 

bunyi dasar pada konsonan aksara lontara mengandung bunyi vokal 

dasar /a/, kemudian juga adanya ciri fonetik dimana ketika diucapkan 

menghasilkan bunyi ujar yang spesifik.Ciri fonetik tersebut terbagi 

menjadi empat macam. Pertama, setiap suku kata memiliki beberapa 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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macam bunyi yang berbeda dan setiap bunyi menghasilkan arti yang 

berbeda juga. Kedua, walaupun dalam sistem aksara lontara banyak 

kata yang dalam pembacaannya menggunakan bunyi nasal /ng/, dalam 

penulisannya tidak terdapat tanda yang menunjukkan bunyi tersebut. 

Kemudian, dalam penulisan aksara lontara juga tidak terdapat tanda 

khusus yang menunjukkan adanya bunyi glotalstop pada suatu kata atau 

suku kata tertentu. Selain itu, juga tidak ada penanda yang 

menunjukkan kehadiran bunyi geminasi atau penebalan konsonan pada 

beberapa sukukata 

 

1.7.1.8. Tari Pakkarena dan Tari Pajoge 

  Tari Pakarena dan tari Pajoge adalah dua tari daerah khas Sulawesi 

Selatan yan menggunakan kipas sebagai properti utamanya. Menurut 

situs resmi Peta Budaya KEMENDIKBUD Indonesia, Pakarena diambil 

dari Bahasa Bugis yang berarti penari atau  pelaku tari. Tarian ini 

berasal dari Kabupaten Gowa dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari upacara adat terutama upacara perkawinan masyarakat 

etnis Bugis-Makassar. Tarian ini dibawakan oleh para Tu lolo (gadis) 

dan di tampilkan dalam tiga tahap, yaitu karena tedong pada awal 

upacara, karena siusiri di puncak acara, dan karena salonreng sebagai 

penutup dari rangkaian acara. 

 

Figur 1.17 Tari Pakarena 

Sumber Data: www.tumpi.com 

Untuk Tari Pajoge sendiri, berasal dari kota Bone dan dibedakan 

menjadi dua yaitu Pajoge Makkunrai (ditarikan oleh wanita) dan 

Pajoge Angkong (ditarikan oleh calabai /waria). Penari yang dipilih 

umumnya wanita dari akum bangsawan dan berparas rupawan karena 

tarian ini merupakan hiburan bagi kaum laki-laki, biasanya ditampilkan 

http://www.tumpi.com/
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dilingkungan kerajaan dan kaum nigrat pada acara pelantikan raja 

ataupun pesta penyambutan tamu raja. Ditengah pertunjukan, para 

penari akan memilih pasangan menarinya diantara penonton pria dan 

akan memberikan daun sirih pada orang yang mereka pilih untuk 

kemudian ikut menari bersama mereka. Tarian ini berfungsi sebagi 

hiburan dan untuk menjalin kedekatan antara raja dan rakyatnya. 

 

Figur 1.18 Tari Pajoge  

Sumber Data: www.warisanbudaya.kemdikbud.go.id 

 

1.8 Implementasi Elemen dan Prinsip Desain pada Perancangan Busana  

1.8.1  Implementasi Elemen-Elemen Desain: 

  Perancangan desain busana pesta dari batik lontara untuk koleksi 

ini menerapkan siluet A dan I sehingga membentuk tubuh pemakainya 

dengan indah, kemudian menggunakan warna-warna dari tren aksesoris 

Autumn Winter 21/22 WGSN New Mythologies dengan subtema Folklore 

yaitu maroon, white, black, and gold dan mengiplementasikan tekstur 

lembut dan halus dari material sifon dan beludru sera tekstur kasar dari batik 

katun dobi, serta penerapan tipografi pada motif batik yang terdiri dari 

deretan akasara lontara yang membentuk pola kipas sebagai simbol yang 

mewakili dua tarian khas Sulawesi Selatan, tari Pakarena dan tari Pajoge 

yang menggunakan kipas sebagai ciri khasnya. 

1.8.2  Prinsip Desain 

   Harmoni terletak pada penggunaan material yang selaras dan 

terlihat sebagai satu kesatuan ketika dipadukan kemudian Irama ditekankan 

pada pengulangan huruf lontara yang membentuk motif, fokus dengan 

menjadikan batik lontara sebagai pusat perhatian desain serta proporsi yang 

ditekankan dengan perbandingan material yang didominasi oleh batik. 

http://www.warisanbudaya.kemdikbud.go.id/
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1.8.3 Tren Fesyen, Tren Warna, dan Tren Material 

 

 

Figur 1.19 Trend Accessories 

 Sumber Data: www.wgsn.com 

 
 

Figur 1.20 Trend Womenswear 

Sumber Data: www.modacable.com 

 Inspirasi tren diambil dari tren aksesoris Autumn Winter 21/22 

WGSN New Mythologies dengan subtema Folklore dimana material kunci 

adalah beludru atau velvet. Kemudian dipadukan dengan tren fashion Fall 

Winter 21/22 dari Modacable, Dia de los Muertos yang menekankan pada 

pengaplikasian material Lace pada desain. 

1.9 Perancangan  

1.9.1 Moodboard 

http://www.wgsn.com/
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Figur 1.21 Moodboard 

Sumber: Dokumen Pribadi 

      Mana Ogi adalah koleksi dari brand Felicia yang menggabungkan 

material batik lontara teknik cap dengan material beludru, sifon, dengan 

aplikasi lace sehingga menciptakan tampilan yang seksi, elegan, dan modern 

tetapi tetap mengedepankan esensi budaya Sulawesi Selatan dari batik lontara 

sebagai titik perhatian  

1.9.2 Eksplorasi motif 

Pembuatan motif dimulai dari motif yang sudah jadi dan tersedia. Dari 

motif tersebut kemudian dilakukan perubahan warna dan penataan. Motif 

awal berupa kumpulan aksara lontara berbentuk kipas yang diletakkan 

berjejeran dan disela-selanya ada gambar kapal Phinisi. 

 

 
 

Figur 1.22 Motif awal 

Sumber Data: www. Instagram.com 

 

Dari motif awal kemudian secara digital dilakukan pengubahan dengan 

menghapus gambar kapal. 
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Figur 1.23 Motif modifikasi 

Sumber Data: Dokumen Pribadi 

Setelah itu, diberikan penambahan variasi motif dengan membuat 

penataan lain yaitu secara diagonal. 

 
Figur 1.24 Motif Diagonal 

Sumber Data: Dokumen Pribadi 

Selain itu dilakukan juga penambahan variasi warna agar motif yang 

digunakan lebih bervariasi. Dengan menggunakan bentuk motif dan penataan 

yang sama, namun dengan pewarnaan yang berbeda menjadi warna motif 

emas hitam dengan warna latar merah marun. 

  

Figur 1.25 Motif emas hitam 

Sumber Data: Dokumen Pribadi 

Empat jenis motif diatas menjadi motif akhir yang digunakan untuk 

pembuatan koleksi ini. 

 

1.9.3 Design Illustration 

   Berikut adalah hasil desain dari tema “Mana Ogi” berdasarkan acuan 

dari design brief. Desain awal yang ditawarkan terdiri dari 5 look berupa 5 
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dress utama. 

Figur 1.26 Final Design Tampak Depan 

Sumber Data: Dokumen Pribadi 

 

Figur 1.27 Final Desain Tampak Belakang  

Sumber Data: Dokumen Pribadi 

 

 

1.10  Kesimpulan Hasil Analisa Penggalian Data dan feedback Pra Sidang 

Akhir 

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kualitatif 

yaitu mewawancarai 6 expert dan 12 extreme users, kesimpulan yang dapat 

diperoleh yaitu para extreme users pernah mendengar mengenai aksara lontara 

tapi tidak mampu menguasai cara membacanya. Mereka tertarik untuk 

mengenakan gaun pesta dari batik lontara apabila motif yang digunakan bagus dan 

menarik, terutama apabila dipadukan  dengan material lain seperti lace dan 

beludru sehingga menghasilkan style yang elegan dan modern. Namun, 

permasalahan yang mereka miliki yaitu desain batik yang selama ini terkesan 

terlalu etnik sehingga hanya menarik sebagian orang. Kebutuhan pasar yaitu 

http://www.instagram.com/
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adanya batik yang dibuat dengan desain yang lebih modern sehingga sesuai 

digunakan ke pesta dan acara-acara penting. Dari gambaran contoh visual desain 

yang diberikan, para expert menanggapi dengan positif dan mengatakan tertarik 

untuk mengenakannya ke pesta karena menurut mereka style nya elegan dan 

sesuai untuk dikenakan pada pesta resmi. Hasil wawancara para extreme users 

sejalan dengan hasil wawancara para expert yang mengatakan bahwa dress dari 

batik akan selalu diminati oleh masyarakat terutama apabila dipadukan dengan 

material lain yang sering digunakan untuk membuat baju pesta modern seperti 

lace, velvet, organza, dan tile. Namun penggabungan batik dengan material lain 

harus dilakukan dengan hati-hati dan memastikan batik harus tetap menjadi center 

of interest. Dari hasil wawancara, para extreme lebih memilih jenis penataan motif 

yang kecil dan memenuhi kain, serta kisaran harga yang menurut mereka tepat 

untuk perancangan ini yaitu dimulai dari 1,5 hingga 2 juta Rupiah. Dari observasi 

tipologi juga diketahui bahwa batik disukai karena teknik pembuatannya yang 

sulit dan mementingkan keahlian pembuatnya serta penggunaan motif yang indah 

dan menarik. Maka dari permasalahan yang ditemukan, brand Felicia merancang 

konsep pembuatan baju pesta dari batik yang didesain dengan style yang modern, 

seksi, dan elegan dengan penggabungan batik Lontara dan material lain yang 

mewah dan sesuai untuk suasana pesta. 

Feedback yang diberikan oleh dosen penguji ketika sidang akhir yaitu 

disarankan untuk memperdalam kajian pustaka mengenai aksara lontara dan 

karakteristiknya serta lebih menggali mengenai kipas penari dan tarian Sulawesi 

Selatan sebagai inspirasi motif, memperbaiki daftar pustaka sesuai dengan aturan 

APA style, mengembangkan cara promosi di media sosial agar bisa lebih 

memperkenalkan aksara lontara pada generasi milenial, serta meningkatkan 

kualitas batik yang digunakan. In 

 

 

 

 


