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BAB I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Perancangan 

Corona Virus Disease atau yang biasa dikenal dengan Covid-19 merupakan virus 

yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV2 yang menyerang melalui 

saluran pernapasan manusia melalui droplet dengan sangat cepat dan apabila 

terinfeksi dapat menyebabkan kematian (COVID-19, 2020) yang dapat 

menyerang siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Cara mencegah penyebaran 

infeksi Covid-19 ini, tergantung pada alat pelindung diri (APD) yang efektif. 

(Rothan, H. and Byrareddy, S., 2020). Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 

memberikan rekomendasi untuk mencegah penularan Covid-19 kepada anak-anak 

dimasa pandemi, dengan anak tidak keluar rumah selama situasi pandemi hingga 

tempat tinggal anak-anak dianggap sudah memenuhi kriteria aman dari WHO. 

Terkecuali ada keperluan yang benar-benar mendesak, dan tetap mengurangi 

kontak dengan orang lain. Dokter Annie dan dokter Magda yang telah 

diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa untuk anak yang berusia 2tahun 

kebawah disarankan menggunakan face shield dan jangan menggunakan masker 

karena dapat menyebabkan anak tersebut susah bernafas, sedangkan anak diatas 2 

tahun disarankan untuk menggunakan masker dan face shield yang atasnya 

tertutup. Dengan adanya peluang ini brand Ringolevio busana yang aman untuk 

anak berusia sekitar 6-12 tahun ketika akan beraktivitas diluar rumah, dengan 

merancang busana anak yang praktis digunakan, akan tetapi tetap aman dimasa 

new normal dan pastinya stylish dengan memberikan face shield pada hoodie 

untuk menutupi wajah dengan bahan yang anti-air atau waterepellent yang 

memiliki hiasan patches sebagai tambahan estetika. Kritetia sebuah baju APD/ 

JPD (Jaket pelindung diri) yang aman untuk digunakan anak adalah dengan 

menggunakan bahan anti-air, tidak gatal, modelnya simple dan nyaman ketika 

digunakan. Bahan yang dapat digunakan adalah bahan yang tidak tembus air. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang jaket pelindung diri anak yang fashionable dimasa 

pandemi virus Covid-19 dengan bahan anti-air.  
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1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang jaket pelindung diri anak yang fashionable dimasa pandemi virus 

Covid-19 dengan bahan anti-air. 

 

1.4. Batasan Perancangan  

Batasan penelitian laporan ini memiliki 4 macam batasan yaitu batasan keilmuan, 

batasan material, batasan pasar dan batasan waktu. 

-  Batasan Keilmuan, Batasan ilmu desian fesyen 

- Batasan Material, Perancangan JPD/ APD anak menggunakan bahan anti-air 

yang anti-air akan tetapi tidak panas ketika digunakan oleh anak-anak. 

- Batasan Pasar, Batasan pasar secara Geografis: kota-kota besar di Indonesia, 

Demografis: Pria dan wanita yang sudah bekerja dan memiliki anak berumur 6-

12 tahun, Psikografis: Perancangan teori VALS,  Thinkers dan Achievers. 

- Batasan Waktu, Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, waktu 

perancangan selama 12 bulan. 

 

1.5. Tahapan Perancangan  

Terdapat 5 tahap design thinking yang merupakan sebuah pendekatan dalam 

membuat sebuah pengalaman yang menyangkut dampak emosional, estetika, serta 

interaksi yang berorientasi terhadap nilai sosial (Hartson & Pyla, 2012). Ke-5 

tahap dari design thinking, yaitu:  

-Empathize: Tahap menganalisa masalah yang ada dilapangan yaitu terjadinya 

virus Covid-19 di Indonesia 

-Define: Mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi hasil analisis yang 

didapat dengan menggunakan pengamatan langsung, observasi, wawancara calon 

target market serta para experts bahwa target market membutuhkan busana 

pelindung bagi anak-anak di masa pandemi Covid-19. 

-Ideate: Berdasarkan dari masalah yang ada, mendapatkan ide untuk merancang 

protective wear menggunakan bahan anti-air akan tetapi masih terlihat 

fashionable.  
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-Prototype: Merealisasikan busana yang memiliki hoodie dengan face shield 

yang dapat dilepas bertemakan astronot dengan hiasan patches yang dijahit 

menggunakan bahan sebenarnya, bentuk dan kerapihan jahitan harus dibuat 

semirip mungkin. 

-Test : Hasil prototype  ditunjukkan ke dosen pembimbing dan calon konsumen 

agar dapat diuji coba kenyamanan serta fungsinya apakah sudah sesuai sehingga 

dapat disempurnakan. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam 

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data 

dengan tingkat kredibilitas yang tinggi dan sebaliknya (Raharjo, M. 2011).  

 

1.6.1 Pengumpulan data primer 

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan dengan metode kualitatif dan 

kuantitatif dengan dilakukannya wawancara kepada 6 experts (fashion brand 

owner, fashion stylist, textile, doctor, embroidery expert, dan fabric printing), 6 

extreme users (Pria / wanita yang pernah membeli JPD untuk anaknya yang 

berumur sekitar 6-12 tahun), dan menyebarkan kuisioner terhadap 100 pria/wanita 

yang memiliki anak berumur 6-12 tahun. 

 

1.6.2 Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, 

artikel, website, koran, majalan dan media sosial seperti instagram, youtube 

mengenai kegiatan berbusana, kain yang digunakan para perancang busana, dan 

desain yang cocok untuk anak-anak serta informasi mengenai JPD anak lainnya. 

 

1.7. Tinjauan Data  

1.7.1 Virus Covid-19 

Corona Virus Disease atau yang biasa dikenal dengan Covid-19 merupakan virus 

yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV2 yang menyerang melalui 

saluran pernapasan manusia melalui droplet dengan sangat cepat dan apabila 
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terinfeksi dapat menyebabkan kematian (COVID-19, 2020) yang dapat 

menyerang siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Cara mencegah penyebaran 

infeksi Covid-19 ini, tergantung pada alat pelindung diri (APD) yang efektif, yang 

terdiri dari sarung tangan, masker wajah, respirator pemurni udara, kacamata, 

pelindung wajah, dan gaun pelindung. Langkah efektif lainnya adalah dengan 

mengisolasi diri di rumah, minum vitamin serta berolahraga bagi pekerja non-

medis terutama anak-anak dan orang tua yang dianggap rentan dan mudah 

terinfeksi yang mendapatkan perhatian khusus dan upaya untuk melindungi dan 

mengurangi penularan. 

Golongan anak-anak dan lansia merupakan golongan yang dianggap rentan dan 

mudah terinfeksi yang mendapatkan perhatian khusus dan upaya untuk 

melindungi dan mengurangi penularan. (Rothan, H. and Byrareddy, S., 2020). 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan rekomendasi untuk mencegah 

penularan Covid-19 kepada anak-anak dimasa pandemi, dengan anak tidak keluar 

rumah selama situasi pandemi hingga tempat tinggal anak-anak dianggap sudah 

memenuhi kriteria aman dari WHO. Terkecuali ada keperluan yang benar-benar 

mendesak, dan tetap mengurangi kontak dengan orang lain. 

Pandemi virus Covid-19 telah menjadi kekhawatiran seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Kondisi yang menyebabkan seluruh kegiatan manusia berubah. Seperti 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan diluar rumah seperti bekerja, belajar, 

berpakaian dan bahkan cara menyapa orang lain yang juga mempengaruhi mental 

manusia, takut terinfeksi virus sehingga mengurangi aktifitas diluar rumah. Virus 

yang merupakan jenis virus baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. 

(Covid-19,2020). 

 

1.7.2 Alat Pelindung Diri 

Alat pelindung diri merupakan perlengkapan yang dapat digunakan untuk 

mencegah terpapar virus Covid-19 yang biasanya digunakan oleh tenaga medis 

untuk menangani pasien yang terkena Covid-19, terdiri dari baju pelindung, face 

shield, masker, sarung tangan. Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi hal 

penting dalam pencegahan Covid-19 adalah masker. (Utami and dewi, 2020). 

Pemilihan APD yang ideal untuk mencegah dan melindungi badan terpapar virus 
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corona memiliki kriteria tertentu, menurut (Adrian, 2020). Kementerian 

Kesehatan RI (Efendi and Damaledo, 2020) menjelaskan bahwa APD harus 

memenuhi spesifikasi berikut : Pelindung wajah harus menutup seluruh bagian 

wajah dan berbahan plastik yang transparan. Pelindung mata harus menutup erat 

disekitar mata dengan bahan yang dapat digunakan kembali setelah dicuci. Gaun 

yang digunakan harus berbahan polyester atau kombinasi polyester dan katun 

serta bisa dipakai hingga maksimal 50 kali, kecuali ada kerusakan. Sarung tangan 

harus yang tidak mudah robek, anti-air, dan pas pada tangan dengan bahan lateks 

karet, PVC. (Efendi and Damaledo, 2020). 

 

1.7.3 Busana anak 

Busana anak terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu kesempatan, usia dan jenis kelamin. 

("Busana Anak", 2021) Kesempatan dibagi menjadi, busana bermain, busana 

sekolah, busana olahraga, busana pesta, busana rekreasi, dan busana tidur. Bagian 

usia dibagi menjadi busana batita, busana balita dan busana anak. Jenis kelamin 

dibagi 2 yaitu, laki-laki dan perempuan. Busana anak memiliki kriteria utama dan 

terpenting yaitu nyaman ketika digunakan, dan keamanan. (Rita, 2021) 

Kenyamanan dapat diciptakan dengan memilih jenis bahan kain yang tepat untuk 

digunakan (Mayliana, 2020), pilihan kain dengan warna dan motif yang cocok 

untuk anak-anak dan pastikan kain tersebut mampu menyerap keringat. (Widya.S, 

2020).  

 
Gambar 1.1 Busana Anak 

Sumber: Fashion, 2021 
 

 Gerakan anak-anak tidak boleh terhambat busana yang digunakan mereka. Covid-

19 merubah gaya berbusana masyarakat, walaupun kenyamanan dalam berbusana 
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masih menjadi prioritas utama para orang tua dalam memilih busana anak. Di 

masa pandemi ini untuk melindungi anak-anak dari penyebaran virus, pemilihan 

busana dengan bahan yang aman dan nyaman harus di pertimbangkan ketika 

membeli atau merancang busana untuk anak-anak. Para influencer saat ini juga 

sudah mulai menerapkan busana yang aman tetapi modis di masa pandemi kepada 

anak-anaknya ketika ada keperluan untuk keluar rumah. 

Berdasarkan Junior Spring/ Summer 2021 Trend Report, busana anak banyak 

menggunakan motif pada desainnya. 

 
Gambar 1.2 Variasi Busana Anak 

Sumber: Fashion, 2021 
 

1.7.4 Bahan Anti-Air  

Pada hakekatnya istilah daya tolak air adalah terjadinya kontak atau hubungan 

antara  air dengan permukaan padatan yang ditentukan oleh besarnya derajat 

kontak tersebut Perbedaan praktis antara permukaan yang terbasahi dan tidak 

terbasahi adalah : Permukaan yang terbasahi akan membiarkan air yang terletak 

diatas permukaan padatan menyebar rata membentuk suatu lapisan air yang 

kontinyu, sementara untuk permukaan yang tidak terbasahi atau permukaan yang 
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bersifat tolak air, akan memegang air (water retention) dalam bentuk tetesan-

tetesan yang terpisah yang hanya menutupi sebagian kecil permukaan padatan 

tersebut.  (Kuntari & Astawa, 2021) 

Kain anti-air atau waterproof merupakan kain yang cocok untuk jaket pelindung 

diri karena bisa menolak kelembaban dan breathable. Kain anti air atau biasa 

disebut dengan waterproof. memiliki kerapatan yang tinggi sehingga kedap 

terhadap masuknya air ke lapisan dalam kain. Kain waterproof lebih tahan air 

daripada water resistant/ waterepellent.  

Bahan yang digunakan dalam projek ini yaitu bahan yang waterproof atau 

waterepellent yang merupakan kain yang cocok untuk jaket pelindung diri . 

Tujuan penggunaan kain waterproof adalah karena virus Covid-19 menular 

melalui droplet. 

 

1.7.5 Elemen Dan Prinsip Desain 

Elemen desain merupakan salah satu hal yang terpenting dalam mendesain. 

Elemen- elemen desain sendiri terdiri dari garis (line), bentuk (shape), tekstur 

(texture), ruang, ukuran dan warna. (Putri, D., 2013) Perancangan ini 

menggunakan elemen desain bentuk, Menempatkan desain dari bentuk siluet O 

untuk oversized jacket untuk busana JPD anak. Dan elemen warna, digunakan 

dalam desain busana JPD anak dengan menggunakan warna-warna yang 

mencerminkan tema astronot. 

Prinsip desain sebenarnya juga berlaku pada banyak bidang kehidupan lainnya. 

Menurut (Suprayogo, 2020) prinsip desain terdiri dari keseimbangan, penekanan, 

pergerakan, pola, pengulangan, proporsi, irama, variasi dan kesatuan. 

Perancangan ini menggunakan prinsip desain pengulangan, digunakan 

pengulangan desain dan warna-warna bertemakan astronot dalam satu koleksi.dan 

irama, penggunaan patches dalam busana digunakan secara berulang dalam satu 

koleksi agar desain satu dengan desain lainnya seirama. 
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1.7.6 Fashion Trend, Color Trend, Material Trend. 

Tren yang diambil berasal dari WGSN A/W 2020-2021 berjudul “Playful graphic 

tee” sebagai inspirasi untuk penggunaan patches dengan gambar seputar astronot, 

sebagai pelengkap dalam busana JPD anak. Trend “Colour-Block Layer” 

digunakan warna trend tersebut dan warna yang terinspirasi dari astronot yaitu 

biru, hitam abu-abu sebagai warna dasarnya. Pada trend “Adaptable Padded 

Jacket”, untuk desain busana jaket pelindung diri anak dengan face shield yang 

dapat dilepas pasang, serta busana ini dilengkapi dengan kantong pada desain 

yang bertujuan ketika anak-anak bepergian keluar rumah dapat menyimpan 

kebutuhan dimasa Covid-19 ini seperti handsanitizer, yang terinspirasi dari trend 

“Modular Pocket”, kantong yang trendi dan multifungsi. 

 
Gambar 1.3 Trend Fashion A/W 2020-2021 

Sumber: WGSN A/W 2020-2021 
 

Berdasarkan dari palet warna WGSN, warna yang digunakan terinspirasi dari 

trend, saran dari expert dan extreme, serta warna angkasa atau planet atau 

astronot. Mengkombinasi semuanya dan terciptalah palet warna yang akan dipakai 
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Gambar 1.4 Inspirasi Palet Warna 

Sumber: WGSN,2020 
 

 
Gambar 1.5 Palet Warna Yang Digunakan 

Sumber: Santosa,2020 
 

Kain untuk busana jaket pelindung diri harus menggunakan bahan yang anti air 

dan anti bakteri, seperti pada tren WGSN berjudul “Modular Outdoor”.  
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Gambar 1.6 Tren Kain WGSN 

Sumber: WGSN A/W 2020-2021 
 

1.8 Perancangan 

1.8.1 Project Summary  

 
Tabel 1.1 Design Brief 
Sumber: Santosa, 2021 

 



 

 11 

Adanya pandemi  sejak bulan Maret 2020, yang semakin hari semakin bertambah 

hingga tanggal 09 Januari 2021 yang mengidap Covid-19 terhitung pada tanggal 

tersebut di Indonesia ada sekitar 10.046 orang. Jumlah total yang mengidap 

korona tanggal 9 Januari 2021 tertulis 828.046, 680.628 orang yang pulih, serta 

24.141 orang yang meninggal dunia. 

 
Gambar 1.7 Perkembangan Covid-19 

Sumber: Data- COVID-19,2020 
 

Busana jaket pelindung diri dengan bahan yang anti air, desain yang simpel, aman 

serta modis dengan aksesoris patches yang dapat digunakan untuk sehari hari 

merupakan koleski busana anak yang ready to wear unisex dengan tujuan untuk 

melindungi anak-anak terpapar virus Covid-19, yang ditujukan untuk pria/ wanita 

yang memiliki anak berumur 6-12 tahun yang tinggal di kota-kota besar di 

Indonesia yang merupakan target market tipe thinkers dan achievers 

 

1.8.2 Competitor 

Terdapat beberapa pesaing untuk proyek ini yaitu Mymischa yang bahan dari 

busana ini menggunakan bahan nilon yang sangat digemari target market, Fleure 

official dengan desain minimalis yang simple yang lebih memfokuskan fungsi 

keamanan busana jaket pelindung dirinya, Anne Avantie dengan desainnya yang 

customize dengan bahan yang transparan sehingga orangtua dan anak bisa 

menggunakan JPD dengan desain yang sama, dan Lea Nathania yang lebih kearah 

fungsi busananya dengan adanya kantong dan kebutuhan Covid-19 lainnya. 

Keempat brand tersebut memiliki ciri khas masing-masing akan tetapi 

menghadirkan koleksi yang unisex. 
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1.8.3 Moodboard 

Moodboard sangat penting peranannya dalam dunia fashion, terutama dalam hal 

mendesain produk. Agar dapat menciptakan desain dan koleksi yang selaras dan 

satu tema. Berdasarkan dari saran-saran yang sudah di dapat maka warna yang 

digunakan warna bertemakan astronot dan warna-warna yang disukai oleh 

sebagian besar responden, dan desain yang terinspirasi dari astronot dengan bahan 

waterproof sesuai dengan kain yang dibutuhkan oleh target market. 

 
Gambar 1.8 Moodboard 
Sumber : Santosa,2020 

1.8.4 Eksplorasi Desain 

Melakukan percobaan anti-air pada kain taslan balon, taslan milky dan parasut. 

Hasil yang diperoleh dari kain taslan milky bahan kain tidak mudah meresap air. 

Air langsung menggenang di atas permukaan kain. Sedangkan pada parasut, air 

awalnya menggenang, tetapi secara perlahan air tersebut meresap ke dalam kain. 

Sedangkan taslan balon, air langsung menggenang di atas permukaan kain. 

 
Gambar 1.9 Taslan Milky, Parasut, Taslan Balon 

Sumber: Santosa, 2020 
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Melakukan percobaan dengan cara memanaskan kain untuk melihat kadar plastik 

dalam kain tersebut. Hasil yang didapat, kain taslan milky ketika dibakar memiliki 

kandungan plastik. Ketika terkena panas, kain tersebut langsung menyusut dan 

bau seperti plastik terbakar. Sedangkan taslan balon memiliki kandungan plastik 

yang lebih banyak dari pada taslan milky. dan kain parasut memiliki kandungan 

plastik yang paling rendah.  

 
Gambar 1.10 Eksperimen Taslan Milky, Taslan Balon, Parasut 

Sumber: Santosa, 2020 
 

Melakukan percobaan pencucian pada kain taslan yang dicetak sebanyak 50 kali 

untuk melihat apakah warna yang dicetak pada kain akan berubah, dikarenakan 

JPD nantinya setelah pemakaian harus dicuci maka akan ada pengulangan 

pencucian. Pada bagian atas gambar merupakan kain yang belum dicuci sama 

sekali dan pada bagian bawah merupakan kain yang sudah dicuci. Dari hasil 

eksperimen tidak ada penurunan warna.  

 
Gambar 1.11 Eksperimen Print 

Sumber: Santosa, 2020 
 

1.8.5 Desain dan ilustrasi 

Desain ini terinspirasi dari astronot, planet-planet dan sekitarnya yang dijadikan 

tema dari busana JPD anak dengan menggunakan warna biru, abu-abu dan hitam 

sebagai dasar busana anak dan dikombinasi dengan warna terang untuk 

memperunik desain JPD anak, serta aksesoris tambahan berupa patches.  
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Gambar 1.12 Desain Busana 

Sumber: Santosa,2020 
 

1.8.6 Prototype 

Setelah percobaan, dan mendapat beberapa masukan dan rekomendasi, pada tahap 

prototype dilakukan pembuatan busana jaket pelindung diri anak dengan 

menggunakan kain sesungguhnya yaitu taslan milky. Dengan ukuran anak serta 

menambahkan face shield, dan patches bergambar seputar astronot. 

 
Gambar 1.13 Prototype  
Sumber: Santosa,2021 

 
1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Berdasarkan dari pembimbing, extreme users dan expert  yang memberikan saran 

berikut merupakan kesimpulan dari sumber yang sudah di wawancarai. 

 

1.9.1 Kesimpulan Pra Tugas Akhir 

Busana JPD anak maksimal digunakan 50 kali terkecuali ada kerusakan dan 

setelah dipakai harus segera dibersihkan dan dicuci, untuk desain JPD harus 

tertutup pada bagian wajah, apabila terdapat penambahan aksesoris (seperti 

kantong dan patches) harus di perhatikan supaya virus tidak tembus kedalam 
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dikarenakan jahitan, cutting, kantong jangan terlalu banyak, ribet dan harus 

tertutup. Untuk bagian face shield harus menggunakan bahan yang tidak membias 

cahaya, tidak berat ketika digunakan. Terahkir dan yang paling penting semua 

bahan busana harus anti-air dan nyaman digunakan anak-anak 

 

1.9.2 Feedback Pra Tugas Akhir 

Berdasarkan dari Feedback dari dosen pembimbing, diperhatikan pada peletakan, 

banyaknya, dan metode pembuatan patches. Dari para experts, dari para dokter 

mengatakan Covid-19 menular dari saluran pernafasan dan selaput lendir jadi 

yang harus dilindungi adalah bagian wajah seperti face shield hingga dibawah 

mulut dan desain tidak boleh yang ribet seperti jumpsuit, serta menggunakan kain 

tipis, tidak panas dan tidak tembus. Dari textile experts, penggunaan kain bisa 

waterepellent (Katun/ voal waterproof) atau waterproof (Taslan, Goretex) sesuai 

kebutuhan dan untuk parasut 8 jam kainnya baru tembus air sedangkan voal dan 

katun waterproof 50x pencucian tembus air. Bisa dengan mengkombinasi 

waterepellent dengan waterproof untuk bahan luar dan furing. Dari pemilik brand 

dan desainer, desain sudah bagus dan menarik jangan terlalu banyak potongan 

apabila untuk anak-anak. Dari stylist, menyarankan style oversize jacket yang 

pada pergelangan dan leher menggunakan karet untuk pelindung karena JPD 

harus tertutup, celana bisa palazzo atau jogger, dengan color palete yang 

dikombinasi dengan colorblocking. Dari printing experts, kain yang bagus 

digunakan untuk print dan sering digunakan adalah canvas. Namun taslan milky 

juga sudah pernah dicoba untuk printing motif termasuk bagus, perbedaan hanya 

pada tekstur luar kain dan sudah diuji coba 50x cuci tidak luntur. 

 

 

 

 

 

 


