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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batik berasal dari kata amba nitik yang artinya menggoreskan titik-titik. Batik sendiri 

merupakan seni dan kerajinan dengan menggunakan teknik pelapisan lilin secara tradisional 

(Musman, 2011). UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk 

budaya non bendawi pada 2 Oktober 2009. Setidaknya ada 30 macam batik di Indonesia 

dengan beragam ciri khasnya. Ada tiga jenis batik yaitu batik cap, batik tulis, dan batik 

printing. Batik cap adalah proses membatik dengan cap sehingga menjadi mudah. Semua 

motifnya hampir sama sehingga kurang memiliki nilai seni. Batik cap dapat diproduksi 

massal sehingga harganya lebih murah. Batik tulis merupakan proses membatik dengan cara 

manual yang akan dilukiskan dengan canting dan bahan malam. Tiap motif tidak akan sama 

persis. Pembuatannya yang rumit membuat harganya relatif mahal. Batik printing adalah 

batik yang pembuatannya mirip dengan proses penyablonan. Motif batik akan didesain lebih 

dulu menggunakan komputer kemudian dicetak di alat sablon (Margono, 2010). Jenis batik 

ini umumnya digunakan untuk seragam sekolah. Salah satu daerah yang dikenal dengan 

batiknya adalah Madura. Umumnya motif batik khas Madura adalah tumbuhan, hewan, dan 

bikinan pembatik sendiri. Batik Madura biasanya menggunakan warna terang seperti merah, 

oranye, biru tua, hijau tua, hitam, dan putih. Warna dihasilkan dari pewarna alami seperti 

kayu jambel, kulit buah jelawe, akar mengkudu, dan lain-lain. Motif batik Madura antara lain 

pucuk tombak, rajut, belah ketupat, serta aneka flora dan fauna. Motif batik Madura sendiri 

memiliki ratusan jenis, menggambarkan karakteristik penduduknya yang berani dan tegas. 

Bahan yang digunakan adalah sutra hingga katun (Emir, 2011). 

Di pulau madura, terdapat sentra batik yang cukup besar dan terkenal yang berlokasi 

di kabupaten Pamekasan. Sebagian besar warga Pamekasan bergantung pada penghasilan 

dari membuat batik. Pengrajin batik Pamekasan memiliki tingkat kekreatifan yang handal 

untuk mengembangkan motif – motif yang sudah ada, sehingga batik pamekasan memiliki 

potensi untuk dikembangkan (bahankain, 2020). Oleh karena itu, perancangan dengan 

menggunakan kain batik madura akan dikembangkan menjadi suatu busana untuk dapat 
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diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas, sehingga sentra batik tetap 

dapat berjalan dan berkembang untuk dapat mempertahankan pekerjaan bagi pengrajin batik. 

Dalam tugas akhir perancangan busana ini, akan mengangkat batik yang berasal dari 

pulau Madura, kabupaten Pamekasan. Jenis batik yang digunakan adalah batik tulis. Untuk 

motif yang terkandung dalam kain, penulis memilih motif yang mempunyai dominasi motif 

flora sebab itu adalah ciri khas dari batik Madura, tepatnya batik yang berasal dari pengrajin 

pamekasan. Batiknya sendiri penulis dapatkan dari e-commerce yang mudah untuk 

dijangkau, proses pembuatan batik yang ingin dibuat dengan jenis motif yang sama 

membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 minggu dari waktu pemesanan. Penulis akan 

merancang batik tersebut menjadi cocktail dress dengan siluet A. Kain batik menggunakan 

material katun santiu sementara material pendukung menggunakan kain chiffon dan organza. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang busana cocktail menggunakan kain batik madura? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Merancang busana cocktail yang dapat terlihat lebih modern dengan menggunakan kain batik  

madura. 

 

1.4 Batasan Perancangan 

1.4.1 Batasan keilmuan 

Ilmu seni desain fesyen 

 

1.4.2 Batasan material 

Material utama yang akan digunakan dalam membuat perancangan busana adalah 

batik tulis madura dan menggunakan bahan pendukung lainnya yaitu kain chiffon. Material 

yang dipakai dalam kain batik tulis madura, yaitu katun santiu. 
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1.4.3 Batasan pasar 

Batasan pasar dari produk ini adalah perempuan di kota besar seperti Surabaya dan 

Jakarta dengan rentang usia 18—25 tahun dan kelompok ekonomi menengah ke atas. 

Estimasi harga adalah Rp500.000—Rp1.000.000. 

 

1.4.4 Batasan waktu 

Batasan waktu untuk perancangan busana tugas akhir yaitu 12 bulan. 

 

1.5 Tahapan Perancangan 

Tahapan perancangan busana ini menggunakan metode design thinking yaitu 

pendekatan pada proses desain yang menawarkan solusi dalam memecahkan masalah. 

Metode ini memengaruhi cara pengambilan keputusan yang nantinya menghasilkan ide baru 

dan inovasi. 

a. Emphatize 

Proses pengamatan penulis pada target pasar yaitu perempuan usia 18—25 tahun 

yang memakai batik dengan model atau gaya yang lebih modern, sehingga busana batik dapat 

digunakan untuk menghadiri acara-acara pesta baik formal maupun non-formal. 

b. Define 

Tahapan ini dapat menyesuaikan design sesuai dengan target market yang akan dituju 

dan hasil yang didapatkan yakni wanita-wanita muda hingga dewasa yang menyukai 

tampilan batik modern dengan model cocktail dress. 

c. Ideate 

Proses perancangan busana batik cocktail dress akan diberikan sentuhan design yang 

terlihat modern dengan cara menempatkan motif batik, diberikannya detail teknik smock dan 

pemilihan warna yang cocok, sehingga dapat menyesuaikan dengan pasar yang akan dituju. 

d. Prototype 

Penulis akan mulai melakukan pembuatan 1 desain yang telah dipilih dengan 

menggunakan kain batik tulis madura untuk dipakai sebagai hasil prototype dan final 

product.  

e. Test 
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Tahapan ini dilakukan dengan menguji hasil prototype pada konsumen dan tim 

penguji. Hasil masukkan dari konsumen akan dipertimbangkan untuk memperbaiki hasil 

perancangan. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai 6 orang expert yakni 2 fashion 

designer, 2 fashion stylist, patern maker, dan brand retail. Penulis juga mewawancarai 12 

orang extreme users yakni fashion designer, model, influencer, dan beberapa perempuan 

yang masuk ke dalam karakteristik target market. Data sekunder dari penelitian ini 

menggunakan studi literatur. 

 

1.6.1 Data primer 

Perolehan data primer dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan mewawancarai expert sebanyak 6 orang yakni 

fashion designer, fashion stylist, pattern maker, brand retail dan extreme user sebanyak 12 

orang yakni, fashion designer, model, influencer, dan beberapa wanita-wanita muda hingga 

dewasa yang menyukai penggunaan batik untuk busana pesta dengan kisaran umur 18-25 

tahun. 

 

a. Wawancara 6 Expert 

Perolehan hasil wawancara expert adalah untuk mendapatkan masukkan agar 

proses pembuatan perancangan busana dapat menjadi lebih baik dari segi desain 

maupun pemilihan bahan-bahan yang digunakan. 

 

b. Wawancara 12 Extreme Users 

Kriteria dalam pemilihan extreme users yaitu : Wanita, menyukai batik, umur 

18-25 tahun, domisili Surabaya dan Jakarta, dan dengan perekonomian menengah 

keatas. Tujuan dalam mewawancarai extreme users adalah untuk mengetahui minat 

konsumen dalam desain, gaya berpakaian, warna, serta kenyamanan dalam 
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berbusana. Sehingga perancangan busana dapat diterima dan sesuai oleh konsumen-

konsumen. 

 

c. Observasi studi tipologi 3 brand sejenis / competitor 

Tujuan observasi pada brand sejenis yaitu untuk mengetahui keunggulan serta 

kekurangan pada brand competitor. Penulis kemudian melakukan observasi pada 

competitor yaitu Atelier yoon merupakan online shop yang bergerak dalam bidang 

fashion batik dress yang menjual produknya di salah satu media sosial, yaitu 

instagram dengan jumlah pengikut 12,9 ribu. Harga yang ditawarkan antara Rp 

350.000 – 1.050.000. Xaverana merupakan online shop yang menjual batik dress 

modern di media sosial, yaitu instagram dengan jumlah pengikut sebanyak 502 ribu. 

Pada koleksi batik dress xaverana, sebagian besar desainnya menggunakan tambahan 

kain pendukung seperti, organza, tile, dan brokat dengan gaya fashion yang mengikuti 

perkembangan jaman. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 400.000 – 1.500.000. 

Batik Sinaran merupakan online shop dengan jumlah pengikut 140 ribu dengan 

kisaran harga Rp 350.000 – 900.000. 

 

 

Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer 

Kesimpulan Expert 

Dari hasil wawancara expert yaitu sebaiknya pencocokkan warna dasar 

dengan motif batik harus tepat, pemilihan warna sudah tepat, serta pembuatan busana 

batik cocktail sudah baik agar masyarakat muda mau menggunakan batik dan bangga 

akan budaya. 

 

Kesimpulan Extreme Users 

Extreme users memberikan saran terhadap desain-desain yang penulis 

tunjukkan, yakni perlu penambahan desain yang berlengan serta penambahan 

aksesoris agar tidak terlalu sepi. Extreme Users berpendapat bahwa pengaplikasian 

motif dan warna sudah tepat dan sangat menarik dengan konsep batik cocktail dress. 
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1.6.2 Data sekunder 

Perolehan data sekunder yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini menggunakan study 

literature yang tersedia, yaitu jurnal, artikel, website, buku, serta sosial media yang relevan 

sebagai pendukung dalam pencarian data-data yang ada. 

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

1.7.1 Hasil Kajian Pustaka 

1.7.2 Busana Cocktail 

Busana cocktail adalah busana yang digunakan untuk menghadiri acara resmi atau 

formal dengan detail rumit dan indah. Cocktail dress terlihat lebih sederhana dari gaun pesta 

formal. Umumnya tidak berlengan panjang dan tidak melebihi lutut (Hendarto, 2010). 

 

1.7.3 Batik Madura 

Batik madura dapat digolongkan sebagai batik pesisir dan sering dijumpai bahwa 

batik pesisir merupakan batik yang memiliki arti “berani” yang digambarkan dengan warna-

warna cerah, serta memiliki motif yang dinamis (Kacung Marijan, 2013). 

 

1.7.4 Batik Pamekasan 

Batik pamekasan merupakan batik yang berasal dari Pulau Madura. Kabupaten 

Pamekasan adalah salah satu sentra batik terbesar di Jawa Timur, karena hampir setiap 

kecamatannya terdapat sentra perajin batik, seperti di Candi Burung, Toket, Nong Tangis, 

Podhek, Klampar, Banyumas, Kowel, Bedung, Toroan, Parteker, Pandemawu, dan sederet 

daerah lainnya. Batik tulis Pamekasan memiliki ciri-ciri tertentu, sebagian besar 

menggambarkan motif bunga (flora).  

Kain batik madura yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari kabupaten 

pamekasan, Madura, akan tetapi, kain tersebut merupakan batik pamekasan kontemporer 

yang telah dimodifikasi oleh pengrajin batik. Di jaman sekarag, pengrajin batik membuat 

motif tanpa memiliki filosofi, kecuali untuk mengikuti kompetisi. Motif – motif yang 

terdapat dalam kain batik merupakan motif bunga (flora) yang disebut dengan kembhang, 

sedangkan motif pinggiran pada kain batik disebut dengan motif sekoh. Adapun juga isian 
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dalam batik yang dikenal dengan sebutan isen – isen. Isen – isen yang terdapat dalam kain 

batik tersebut antara lain : cecek (titik), rawan (garis), dan juga isian seperti nasi tumpah 

(spilled rice) (Karsono & Tulistyantoro, 2016). 

 

Motif sekoh 

Suatu komposisi garis yang berbentuk siku - siku disebut dengan Sekoh. Motif ini 

merupakan bentuk segitiga siku – siku yang bertumpuk dan memiliki berbagai isen –isen 

yang variatif. Penempatan motif sekoh terletak pada tumpal sebuah sarung atau pada ujung 

kain panjang, tetapi dapat juga dijadikan sebagai motif utama dalam kain batik. Motif sekoh 

memiliki makna menjunjung martabat bagi penggunanya atau juga mempunyai harapan agar 

bisa menjaga kehormatan di Madura (Anshori & Kusrianto, 2011). 

 

Gambar 1.1. Motif Sekoh  

Sumber : (Sutanto, 2020) 

Isen – isen 

Dalam pembuatan batik, elemen utama yang terkandung adalah pola, motif utama, 

dan motif pendukung. Isen merupakan isian batik yang dipakai untuk latar belakang pada 

motif batik, namun jika motif isen lebih dominan, maka kain batik akan diberikan nama 

sesuai dengan nama isen yang dibuat pengrajin. Beberapa karakteristik isen yang sering 

dipakai untuk isian dalam motif batik, antara lain : cecek (titik), rawan (garis), nasi tumpah 

(spilled rice), setengah bulan, okel (lengkung), bang gedung, kobhung, dan bulu ayam 

(Karsono & Tulistyantoro, 2016). Dalam penelitian ini, terdapat 3 macam isen yang ada 

dalam kain batik, antara lain :  
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Isen cecek merupakan jenis gambaran yang berbentuk titik – titik. Seperti pada contoh 

dibawah ini :  

 

Gambar 1.2. Isen cecek (titik) 

Sumber : (Sutanto, 2020) 

Isen rawan merupakan jenis gambaran yang berbentuk garis – garis. Seperti pada 

contoh dibawah ini : 

 

Gambar 1.3. Isen rawan (garis) 

Sumber : (Sutanto, 2020) 

Isen nasi tumpah atau spilled rice merupakan isen yang menggambarkan seperti 

titik – titik yang bergabung atau berpisah menyerupai nasi yang tumpah. Seperti pada 

contoh dibawah ini : 

 

Gambar 1.4. Isen nasi tumpah (spilled rice) 

Sumber : (Sutanto, 2020) 
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1.7.5 Teknik Smock 

Teknik smock adalah teknik menjahit dan menyulam tangan yang dibuat dengan cara 

memberi kerutan pada kain dengan menyiapkan pola tertentu. Teknik smock sudah ada dan 

dikenal sejak lama yakni akhir dekade 60. Proses pembuatannya tergolong lama sehingga 

membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Variasinya terbagi menjadi tiga yaitu smock 

inggris, smock belanda, dan smock jepang. Smock inggris memiliki kerutan lembut. Smock 

belanda memiliki tampilan unik yang biasanya dipakai menghiasi kain bintik-bintik, kotak, 

dan kain polos. Sementara smock jepang terlihat menggelembung (Fitinline, 2020). 

 

 

Gambar 1.5. Teknik smock Inggris 

Sumber : (Fitinline, 2020) 

 

Gambar 1.6. Teknik smock Belanda 

Sumber : (Fitinline, 2020) 
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Gambar 1.7. Teknik smock Jepang 

Sumber : (Fitinline, 2020) 

1.7.6 Elemen dan Prinsip Desain 

Warna dan motif batik Madura yang digunakan dalam elemen desain kali ini adalah 

biru gelap dengan motif garis, bunga, dan daun. Teksturnya halus dan tidak mengkilap. Pada 

material lain yaitu kain chiffon akan diberikan teknik smock. Siluet A akan diberikan pada 

bagian bawah dress sedangkan siluet S di bagian atas. Ada 5 prinsip desain yang tidak boleh 

dilupakan untuk cocktail dress ini yaitu kesatuan, penekanan, keseimbangan, dan irama. 

Kesatuan dibutuhkan dalam membuat desain yang menciptakan suatu komposisi 

yang memiliki perpaduan teratur antara elemen desain satu dengan elemen lainnya. Dengan 

adanya kesatuan dalam mendesain, maka elemen dapat saling mendukung dan medapatkan 

fokusnya masing – masing (Gamelabindonesia, 2019). 

Penekanan merupakan hal utama yang menjadi perhatian atau disebut sebagai 

emphasis, dimana seseorang akan mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu desain. 

Emphasis juga dapat diartikan sebagai point of view, point of focus, point of interest, dan 

dominasi (M.S.Gumelar, 2015). 

Keseimbangan digunakan untuk memiliki komposisi desain agar enak untuk dilihat 

dan menjadi balance atau simetris. Keseimbangan idak hanya terdiri dari bentuk atau wujud 

yang serupa (M.S.Gumelar, 2015). 

Irama merupakan gambar yang bervariasi dengan dinamis, banyak perubahan, dan 

tidak monoton. Dinamika adalah perbedaan yang tidak hanya 2 objek saja, namun lebih dari 

satu objek. Dinamika dapat dilakukan pada perbedaan ukuran, bentuk dan warna, sehingga 

memiliki variasi dalam kesatuan desain (M.S.Gumelar, 2015). 
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1.7.7 Tren Fesyen 

Tren Warna 

Dalam pemilihan tren warna, penulis memilih warna-warna netral yang diambil dari 

tren Autumn/Winter 2021/2022 WGSN. 

          

Gambar 1.8. Tren Warna Autumn/Winter 2021/2022 

(Sumber : WGSN) 

Tren Fashion 

Tren fashion yang bertemakan symbolic stitch craft ini diambil karena pada desain 

koleksi penulis terdapat teknik smock yang jika diperhatikan dengan detail, teknik smock 

merupakan teknik yang dijahit satu persatu dengan tangan. 

 

Gambar 1.9. Tren Symbolic Stitch Craft 

(Sumber: WGSN) 
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1.8 Perancangan 

1.8.1. Design Brief 

 
Tabel 1.1. Design Brief 

Sumber : (Sutanto, 2020) 

 

1.8.2. Moodboard 

Moodboard batik cocktail dress ini merupakan gambar-gambar yang diambil untuk 

dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan koleksi desain. Batik tulis madura sebagai 

bahan utama dalam koleksi desain tersebut, honey comb smock merupakan teknik untuk 

membuat koleksi desain cocktail dress agar terlihat feminim dan indah. 

 

 

Gambar 1.10. Moodboard 

Sumber: (Sutanto, 2020) 
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1.8.3. Design Illustration 

Hasil desain akhir pada koleksi batik cocktail dress yang telah dibuat berdasarkan 

moodboard yang ada. Desain koleksi ini terdiri dari setelan dress dengan model cocktail. 

 

Gambar 1.11. Final Design 

Sumber : (Sutanto. 2020) 

1.9 Kesimpulan dan Feedback Pra-Tugas Akhir 

Kesimpulan dari hasil penggalian data yang telah diperoleh dari data primer dan 

sekunder yaitu : Para expert dan extreme users lebih menyukai penggunaan warna netral, 

tidak menyarankan memilih warna terang. Penggunaan batik cocktail dress cocok digunakan 

saat acara formal maupun non formal. Penambahan desain berlengan lebih diperbanyak. 

Sedangkan dari hasil survey market, customer membeli pakaian batik untuk digunakan dalam 

acara-acara pesta, makan siang/ malam di restaurant bagus, serta untuk bertemu dengan 

orang-orang penting. 

Feedback untuk melanjutkan penelitian ini, yaitu membuat uji coba baru atau 

eksplorasi kain dengan bahan lain, karena dari hasil prototype kain organza menjadi bulky 

dan tidak rapi. Organza memiliki sifat bahan yang kaku dan susah diatur. 

 

 

 

 


