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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perancangan

Kebudayaan adalah hasil cipta karya dan rasa dari kehidupan manusia

yang digunakan sebagai cara kehidupan bagi masyarakat dari masa ke masa,

kebudayaan tidak hanya mengenai cara bertahan hidup, namun juga sebagai

bagian yang masyarakat anggap lebih tinggi, lebih berharga, serta lebih diinginkan.

Kebudayaan terbentuk dari berbagai unsur, seperti sistem kepercayaan dan adat

istiadat, politik, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, kekayaan alam, serta karya

seni (E.B. Tylor).

Indonesia sendiri memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak, hal

ini terjadi dikarenakan Indonesia adalah negara dengan tingkat kepulauan yang

sangat banyak, sehingga menimbulkan keberagaman budaya pada tiap masing-

masing daerah. Setiap kota dan daerah di Indonesia pasti memiliki kebudayaan

yang berbeda-beda yang terus diwariskan secara turun-temurun dari para

leluhurnya. Sama seperti kota-kota yang tersebar di Indonesia, Samarinda sebagai

bagian dari provinsi Kalimantan Timur juga memiliki kebudayaan yang sudah

amat melekat dan menjadi cerminan dari Kota Samarinda. Hal-hal yang sudah

menjadi ikon khas dari Kota Samarinda adalah seperti Jembatan Mahakam, Pesut

Mahakam, Burung Enggang, Ketinting, dan masih banyak kekayaan dari

Samarinda maupun Kalimantan Timur yang kurang diketahui oleh masyarakat

luar daerah tersebut (A.Rinto Dwi Atmojo, 2011))

Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak kebudayaan dan

warisan lokal yang mulai memudar dan terlupakan. Kemajuan teknologi dan

pengaruh dari globalisasi yang masuk dari luar membuat kebudayaan masyarakat

bergeser mengikuti perubahan zaman yang ada. Kini dapat dilihat bagaimana

minimnya pengetahuan orang-orang diluar sana akan kebudayaan asli yang ada

dari daerahnya masing-masing.

Dalam kesempatan ini kebudayaan lokal Kota Samarinda hendak diangkat

kembali melalui perancangan busana resort wear. Resort wear merupakan busana

yang paling sesuai dengan iklim negara Indonesia, yaitu sebagai negara dengan
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iklim tropis. Trend resort wear mengandung elemen-elemen yang sangat cocok

untuk dipadu-padankan dengan ilustrasi dari ikon-ikon Samarinda.

Melalui penelitian ini diharapkan ragam kekayaan alam yang ada dapat

kembali eksis dan dilestarikan oleh kaum masyarakat muda, dan diharapkan

dapat memupuk rasa kecintaannya pada kebudayaan yang ditinggalkan dari alam

dan leluhurnya. Serta dapat memiliki nilai saing dengan perkembangan zaman

yang lebih modern saat ini. Tentunya globalisasi bukanlah hal yang buruk, karena

dengan adanya globalisasi kini masyarakat dapat dengan lebih mudahnya

mengetahui hal-hal baru yang terjadi diluar sana, namun bagaimana globalisasi

bisa dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kembali eksistensi dari

kebudayaan lokal yang mulai memudar menjadi fokus dan tujuan utama dari

penelitian dalam perancangan busana ini.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang resort wear dengan menerapkan ilustrasi digital

ikon budaya Kota Samarinda dengan menggunakan teknik sablon?

1.3. Tujuan Perancangan

Merancang resort wear dengan menerapkan ilustrasi digital ikon budaya

Kota Samarinda dengan menggunakan teknik sablon.

1.4. Batasan Perancangan

Batasan-batasan perancangan dibedakan menurut beberapa batasan seperti,

(a) Batasan keilmuan, yakni Ilmu Desain Fesyen, dengan pendekatan style resort

wear. (b) Batasan material, yakni dengan menggunakan kain linen rami. (c)

Batasan teknik, yaitu dengan menggunakan teknik ilustrasi digital yang

diaplikasikan dalam bentuk print sablon kedalam busana resort wear. Pada

Batasan pasar terbagi lagi menjadi beberapa batasan yang lebih spesifik, yaitu: (a)

Batasan Geografis, yakni ditujukan kepada masyarakat yang tinggal atau

berdomisili di Indonesia. (b) Batasan Demografis, pakaian ini ditujukan kepada

wanita dengan kisaran usia 22-35 tahun, yang telah memiliki penghasilan

menengah-tinggi, menyukai produk fashion resort wear, dan menyukai budaya



3

lokal. (c) Batasan Psikografi, suka/sering melakukan travelling. Lalu melanjutkan
batasan terakhir adalah (d) Batasan Waktu, batasan waktu untuk perancangan

tugas akhir ini adalah selama 12 bulan.

1.5. Tahapan Perancangan

Tahapan-tahapan dalam perancangan dalam teori-teori design thinking

menurut Stanford (d.school) dan dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown

pendiri IDEO – sebuah konsultan desain yang berlatar belakang desain produk

berbasis inovasi adalah, (a) Empathize, dimana terjadi pendekatan melalui metode

observasi kepada target konsumen yang sudah dipilih, konsumen dengan aktivitas

sesuai kriteria target seperti travelling. Dan selama travelling konsumen seringkali

menggunakan produk resort wear. Mengetahui lebih dalam mengenai preferensi

untuk gaya dari produk resort wear. Serta melakukan observasi mengenai ikon-

ikon Kota Samarinda, dan permasalahan yang terjadi serta mencoba untuk

menawarkan penggunaan ilustrasi ikon Kota Samarinda yang dimodifikasi dan

diaplikasikan dalam produk resort wear. Dan guna memperkuat hasil observasi

dan permasalahan dari topik yang dibahas maka dilakukan wawancara kepada 12

narasumber extreme, dan 6 narasumber expert. (b) Lalu dilanjutkan dengan define,

setelah melakukan kegiatan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa,

memudarnya nilai budaya lokal disebabkan oleh sikap masyarakat yang lebih

menyukai hal-hal yang lebih modern. Masyarakat bosan dengan gaya yang dinilai

terlalu ketinggalan zaman, sehingga untuk dapat menyelesaikan permasalahan

dibutuhkan produk fashion yang nyaman, fashionable/trendy, tapi dapat

diselipkan nilai budaya yang menarik dan tidak kuno. (c) kemudian, ideate

dimana ide perancangan produk resort wear dengan menggunakan pengaplikasian

ilustrasi ikon Kota Samarinda yang di modifikasi diperkirakan mampu menaikkan

awareness dari masyarakat mengenai budaya lokal, dan membuktikan bahwa

budaya lokal juga memiliki daya saing dalam globalisasi. (d) dan dilanjutkan

dengan prototype, yaitu perancangan produk resort wear sendiri akan

menggunakan material linen, yang kemudian diberikan pengaplikasian ilustrasi

dari ikon Kota Samarinda dalam bentuk sablon pada bagian-bagian tertentu pada

pakaian, beberapa tipe pakaian yang menjadi pertimbangan untuk dibuat adalah,
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dress, two piece set, outer, skirt, dan jumpsuit. (e) Dan terakhir test, untuk

mendukung penelitian dan kegiatan perancangan, prototype yang telah dibuat

akan diuji cobakan kepada dosen dan kepada target konsumen yang telah

ditetapkan, guna mengetahui penilaian dari produk yang dihasilkan dan

memperoleh masukan yang dapat diterapkan pada produk rancangan lainnya.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian terbagi kedalam

beberapa macam, dan untuk penelitian mengenai perancangan resort wear dengan

menerapkan ilustrasi digital dengan penggunaan teknik sablon ini akan digunakan

teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor

(Moleong, 2000: 3) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati”.

a. Data Primer

Dalam proses pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan

metode kualitatif, dan hal pertama yang dilakukan adalah wawancara kepada 6

expert yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing seperti, Adinda

Sofiana sebagai fashion designer dari brand resort wear By The Sea, Bali, fashion

designer yang memiliki pengalaman berkolaborasi dengan seniman yaitu Dana

Maulana dari Danjyo Hiyoji, seniman asal Samarinda “Mbah Gengh”, lalu Jeje

Hadid dan Nanet Sandjaja sebagai fashion stylist, dan pekerja pada bidang sablon

digital printing yaitu dari pihak Kaos Polos HD Samarinda. Dan 12 extreme yang

diperkirakan sesuai dengan target konsumen yang ditetapkan, yaitu wanita dengan

rentang usia 22-35 tahun, memiliki penghasilan sedang-tinggi, tinggal atau

berdomisili di Indonesia, dan menyukai/sering melakukan travelling. Dengan

profil sebagai berikut: Andara (Jakarta, 35 Tahun), Eileen (Surabaya, 29 Tahun),

Fanny (Samarinda, 25 Tahun), Janice (Surabaya, 35 Tahun), Michelle (Jakarta, 29

Tahun), Monica (Surabaya, 25 Tahun), Natasha (Jakarta, 23 Tahun), Peggie

(Jakarta, 31 Tahun), Shanti (Surabaya, 22 Tahun), Sherry (Surabaya, 25 Tahun),

Silvi (Surabaya 26 Tahun), dan Feyren (Banjarmasin, 25 Tahun).
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b. Data Sekunder

Dalam proses memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dilakukan pula

study literature yang tersedia, seperti melalui studi tipologi dengan melakukan

analisis kepada brand-brand kompetitor, seperti kompetitor yang sama bergerak

pada bidang perancangan resort wear maupun yang memiliki lini bisnis fashion

yang sesuai konsep dari projek perancangan resort wear. Didapati beberapa

kompetitor seperti By The Sea Bali, Kaeen Bali, serta Laluna Bali. lalu melalui

studi literatur yaitu dengan membaca dan meninjau artikel dan buku-buku

mengenai dan juga buku-buku mengenai fashion dan budaya untuk memeperkuat

dan mendukung penelitian, Serta seperti melakukan pencarian mengenai teori

elemen dan prinsip fashion. Dan dengan membaca jurnal-jurnal gaya hidup,

fashion dan trend, membaca jurnal perancangan resort wear. trend, fashion untuk

menggali lebih dalam mengenai data penelitian.

1.6 Hasil Tinjauan Data

1.6.1 Resort wear
Dalam tulisan Apparel Search Company, resort wear merupakan salah

satu gaya berpakaian yang sering digunakan pada waktu atau kegiatan tertentu,

seperti travelling atau liburan. Style berpakaian resort wear juga sering disebut

sebagai cruise wear. Konsep berpakaian resort wear sendiri pada awalnya

ditujukan untuk konsumen yang akan menghabiskan waktunya setelah akhir tahun.

Pada dasarnya, gaya berpakaian resort wear ini dirancang untuk style liburan pada
waktu musim panas (Apparel Search Company, 1999-2019). Dalam buku Fashion

from Concept to Customer yang ditulis oleh Stephen Frings sendiri juga terdapat

definisi fashion yang merupakan sebuah gaya yang sedang populer pada saat

tertentu, dimana istilah fashion sendiri mengandung tiga komponen, yaitu style,
acceptance, dan timelineness.

1.6.2 Ilustrasi Digital

Dalam buku The Power of Digital Marketing yang ditulis oleh Mikke

Susanto dituliskan pengertian dari Ilustrasi digital merupakan ilmu yang
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mempelajari tentang bagaimana cara mengeksplorasikan kemampuan kreatif

dengan menggunakan program komputer untuk membuat seni visual dalam rupa

pembuatan ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi . Pada masa perkembangan zaman

ilustrasi digital juga seringkali disebut sebagai digital art. Digital art memiliki

beberapa pemahaman menurut Mikke Susanto 2011:105, yang pertama digital art

adalah pemanfaatan media digital untuk olahraga seni dan bidang untuk ekspresi

seni dan pengertian digital art yang kedua adalah seni yang dibuat dengan

menggunakan media digital seperti internet dan komputer.

Untuk gambar vektor grafis adalah penggunaan geometris dengan

sederhana baik titik, garis, kurva-kurva, bentuk maupun segi banyak,dimana

semua komponen ini berdasarkan persamaan matematika untuk dapat

mempresentasikan gambaran dalam grafik komputer . Gambar dengan format

vektor dapat diperbesar atau diperkecil dengan bebas tanpa akan

mengurangi/menghilangkan resolusi dikarenakan berbasiskan titik dan

garis.Adapun beberapa format gambar vektor diantaranya: SVG, EPS, dan CDR

dan program komputer yang mendukung pembuatan gambar format vektor adalah

Coreldraw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand. Titik - titik pada gambar

format bitmap sendiri akan terlihat sebagai sebuah gambar utuh bila apabila kita

melihat dari jauh. Dan apabila kita melihat gambar tersebut atau memperbesar

gambar tersebut maka akan muncul deretan kotak yang berdekatan atau berbaris

(Susanto, 2011:57).

1.6.3 Ikon budaya Kota Samarinda

1.6.3.1 Pesut Mahakam

Dari beberapa sumber yang tertulis, baik pada artikel maupun jurnal yang

ada dijelaskan bahwa Pesut Mahakam adalah mamalia air tawar yang saat ini

terancam punah. Mamalia ini hidup di Sungai Mahakam yang terletak di

Kalimantan Timur . Tubuh pesut mahakam tegak, lurus dan bulat. Pada umumnya

tubuh Pesut Mahakam berwarna putih ditambah abu-abu muda sampai

tua, dengan kepala membulat seperti umbi dan tidak punya hidung sehingga tidak

mirip sama sekali dengan lumba-lumba yang bermoncong panjang. Seperti

mamalia air lainnya, Pesut Mahakam juga menyemburkan air melalui
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lubangnya. Menurut Animal Diversity, Pesut Mahakam memiliki panjang tubuh

1,5 meter sampai 2,8 meter dengan berat kurang lebih 114 sampai 135 kg.

Gambar 1.1: Pesut Mahakam
Sumber: (Goodnewsfromindonesia, 2020)

1.6.3.2 Burung Enggang

Dari beberapa sumber yang tertulis, baik pada artikel maupun jurnal yang

ada dijelaskan bahwa Burung Enggang atau sering juga disebut sebagai Burung

Rangkong adalah burung yang terdiri dari 57 spesies yang tersebar di Asia dan

Afrika. 14 diantaranya terdapat di Indonesia. Karena jumlahnya yang semakin

sedikit burung ini termasuk dalam jenis fauna yang dilindungi undang-

undang. Burung Enggang sendiri pada usia mudanya mempunyai paruh dan

mahkota berwarna putih. Namun seiring dengan berjalan usianya, paruh dan

mahkotanya berubah warna menjadi oranye dan merah, ini akibat dari seringnya

burung enggang menggesekkan paruhnya ke kelenjar penghasil warna oranye

merah yang terletak di bawah ekornya.. Pada awal masa bertelur burung enggang

jantan akan membuat lubang yang terletak tinggi pada batang pohon untuk

menjadi tempat bersarang dan bertelurnya untuk burung enggang betina. Dan

selama mengerami telurnya, sang burung enggang betina akan bersembunyi

menutup lubang dengan dedaunan dan lumpur dengan lubang sebagai jendelanya.
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Gambar 1.2 : Burung Enggang
Sumber: (Helloindonesia, 2019)

1.6.3.3 Jembatan Mahakam

Dalam artikel yang membahas mengenai Jembatan Mahakam dijelaskan

bahwa Jembatan Mahakam adalah jembatan yang menghubungkan kedua wilayah

antar Kota Samarinda dan Samarinda Seberang yang terbelah oleh Sungai

Mahakam. Tidak hanya sebagai penghubung wilayah, Jembatan Mahakam juga

merupakan sejarah untuk pembangunan Kota Samarinda dan Kaltim, dimana

dengan hadirnya Jembatan Mahakam aktivitas transportasi masyarakat menjadi

lebih mudah. Jembatan Mahakam juga menjadi salah satu kebanggaan Presiden

Soeharto dikarenakan dengan adanya peningkatan pembangunan di daerah, dapat

semakin dirasakan adanya pertumbuhan yang pesat di berbagai daerah yang

selama ini terlelap (Soeharto, Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia

(1986). Jembatan Mahakam memiliki panjang sebesar 400 Meter, dengan lebar 10

Meter.

Gambar 1.3 : Jembatan Mahakam
Sumber: (Kaltimtribunnews, 2019
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1.6.3.4 Ketinting

Dari beberapa sumber yang tertulis, baik pada artikel yang ada dijelaskan

bahwa Ketinting merupakan alat transportasi air yang juga lebih dikenal sebagai

perahu kecil yang dulunya sering digunakan oleh masyarakat untuk berjualan

sayur mayur. Karena ketinting adalah kapal kecil dengan muatan sedikit, maka

ketinting hanya bisa dinaiki oleh manusia dan barang. Selain itu ketinting juga

kerap kali dijadikan wisata perahu kota oleh masyarakat, dengan rute mengelilingi

Sungai Karang Mumus, namun wisata ini masih sepi peminat karena kurangnya

eksplorasi dari wisata sendiri.

Gambar 1.4 : Ketinting
Sumber: (Eksposkaltim, 2019)

1.6.4 Teknik Printing Sablon

Pengertian sablon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola

dengan desain yang dapat dilukis, digunting, atau dipotong yang dapat

disesuaikan dengan contoh. Sablon adalah proses stensil untuk memindahkan

desain ke atas berbagai media. Proses stensil/pengecapan ini dapat dilakukan

seperti proses mencetak film hitam putih lalu akan dipindahkan pada screen yang

ditempatkan pada sebuah bingkai yang memiliki fungsi sebagai penguat dan

pemegang, lalu untuk menutup seluruh bagian menggunakan lem yang diinginkan

dan dapat dicetak dengan menggunakan bantuan rackle.
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Gambar 1.5 : Teknik Sablon

Sumber: (Printgraphicmagz, 2020)

1.6.5 Teori Desain & Elemen Desain

Desain memiliki terjemahan arti dari bahasa Inggris “Design” yang

memiliki pengertian sebagai rancangan. Dari kata design ini sendiri diserap

menjadi kata desain yang memiliki arti sebagai mencipta, memikir, atau

merancang. Desain juga merupakan bentuk rumusan dari suatu proses pemikiran,

pertimbangan dan atau perhitungan dari seorang desainer yang akan diwujudkan

ke dalam bentuk gambar. Gambar tersebut akan menjadi bantuan pengalihan pola

pikir desainer kepada orang lain. Dan setiap desain busana adalah hasil gagasan,

ungkapan dan pemikiran dari proses desain. Adapun dalam desain mengandung

beberapa unsur-unsur elemen visual seperti garis, bentuk, tekstur, ukuran, value,

dan juga warna yang dapat digunakan untuk merealisasikan desain sehingga orang

lain dapat mengerti maksud dari desain tersebut (Safwan, 2015).

Elemen elemen desain yang pertama dan paling sering digunakan oleh

manusia adalah garis, karena garis sendiri adalah hasil goresan dengan benda

keras diatas permukaan benda lain, baik garis lurus maupun garis lengkung

umumnya akan selalu digunakan dalam proses pembuatan sebuah desain. Lalu

bentuk. Bentuk adalah hasil dari perhubungan beberapa garis yang memiliki area

dan bidang dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Bentuk sendiri apabila

disusun dengan bidang tertentu akan menghasilkan panjang, lebar, serta tinggi.

Dan untuk bentuk (siluet) yang akan digunakan pada perancangan busana resort

wear ini adalah Siluet H, I, dan A. sementara untuk elemen tekstur pada

perancangan busana resort wear ini akan bersumber dari pengaplikasian print &

sablon dari artwork ilustrasi pada resort wear untuk menggambarkan keadaan dari
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permukaan bahan yang digunakan. Mengenai ukuran dari suatu desain sendiri

juga sebaiknya diperhatikan, agar secara keseluruhan desain dari benda dapat

terlihat dengan baik. Baik ukuran untuk pola keseluruhan dari produk maupun

untuk ukuran ilustrasi yang akan digunakan. Value dari suatu pakaian dapat

digambarkan dari material apa yang digunakan pada pakaian tersebut. Untuk

koleksi resort wear ini digunakan penggunaan material linen jenis linen rami

untuk menggambarkan karakteristik floowy namun tetap nyaman ketika digunakan

yang akan cocok dengan konsep pakaian resort wear. Warna juga memiliki

peranan penting ketika mendesain. Dalam desain warna digunakan untuk

mengungkapkan suasana dari perasaan dan sifat yang ingin ditonjolkan atau

disampaikan secara berbeda-beda. Serta warna selalu menjadi elemen yang paling

menonjol, kerena memiliki berbagai variasi dan juga dan merepresentasikan

berbagai cerita.

Sementara prinsip desain adalah cara untuk menyusun elemen-elemen

desain sehingga dapat tercapai perpaduan yang dapat memberikan efek-efek

tertentu (Widarwati, 1993). Dan tanggapan berbeda mengenai prinsip desain

adalah “Prinsip desain merupakan suatu cara penggunaan dan pengkombinasian

unsur-unsur desain dengan prosedur tertentu sehingga memberikan efek tertentu”

menurut Widjiningsih (1982). Harmoni sebagai bagian dari prinsip desain

menggambarkan. Keselarasan dan keseimbangan dalam desain sendiri merupakan

pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan

yang masing-masing saling melengkapi satu dengan yang lain. Keselarasan

sendiri bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian pada

seluruh rancangan (Agustina, 2012). Sementara proporsi sebagai penyeimbang

hubungan dari perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lain atau

dengan keseluruhan bagian. Semua unsur perbandingan akan menentukan

pemakaian proporsi (Agustina, 2012). Dalam proyek perancangan produk resort

wear dihubungkan dengan ilustrasi dari objek ikon Kota Samarinda dengan

proporsi kecil dan sedang pada beberapa bagian pada pakaian untuk menampilkan

dekorasi yang manis namun tidak berlebihan. Balance juga memiliki peranan,

dalam arti menyeimbangkan. Keseimbangan simetris dengan kesan resmi maupun

formal, dan untuk keseimbangan asimetris merupakan keseimbangan dengan
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kesan dinamis (Agustina, 2012). Serta rhythm sebagai irama yang terjadi

dikarenakan terjadinya pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan

dapat dirasakan adanya pergerakan, pergerakan, maupun perpindahan dari suatu

unsur ke unsur yang lain. Untuk aksen sendiri memilik pengertian sebagai pusat

perhatian yang pertama kali membawa penglihatan kepada sesuatu yang penting

dalam suatu rancangan, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

penempatan aksen, yakni: (a.) Hal apa yang akan dijadikan aksen, (b) Bagaimana

cara menciptakan aksen, (c) Seberapa banyak aksen yang dibutuhkan, dan (d)

Dimana saja aksen akan ditempatkan. Ditampilkan dari kehadiran ilustrasi yang

dituangkan dalam print kain yang juga menghadirkan nilai pelengkap dalam

perancangan resort wear. Dan unity adalah suatu kesatuan yang memberikan

kesan mengenai adanya keterpaduan pada setiap desain. Kesatuan ini juga

tergantung dari bagaimana suatu bagian dari desain menunjang bagian yang lain

secara selaras sehingga dapat memperlihatkan seperti benda yang utuh dan tidak

terpisah-pisah (Agustina, 2012).

1.7. Tinjauan Data

1.7.1 Hasil Kesimpulan Penggalian Data kepada 6 Expert dan 12 Extreme

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil wawancara bersama para expert

dan extreme, Jenis piece resort wear yang paling sering digunakan oleh orang-

orang ketika sedang travelling adalah two piece set, karena dirasa paling nyaman

dan mudah untuk digunakan, serta outer karena dirasa mudah untuk

dikombinasikan dengan berbagai pilihan pakaian lainnya, sementara dress juga

cukup banyak dipilih karena juga dirasa cocok untuk digunakan ketika ingin

berpenampilan manis maupun feminim. Sementara untuk warna dalam koleksi

resort wear, dapat disimpulkan bahwa para customer lebih memilih warna-warna

netral atau warna-warna yang berkesan hangat dan tidak mencolok untuk

digunakan ketika travelling. Penggunaan warna dalam pakaian juga dinilai 1-3

warna saja sudah cukup.

Untuk ikon Kota Samarinda, yang paling banyak dikenali oleh orang-

orang adalah Pesut Mahakam, lalu Jembatan Mahakam, dan Burung Enggang.
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Beberapa dari ikon-ikon Kota Samarinda ini juga seringkali disalah artikan oleh

para interviewee, karena dipikir mirip dengan sejenisnya. Untuk sizing dari

ilustrasi sendiri, mayoritas memilih partly print, karena dirasa tidak terlalu

mengganggu, dan tetap memberikan kesan yang manis dan unik terhadap pakaian.

Sementara untuk teknik pengaplikasiannya sendiri, kebanyakan interviewee

memilih teknik sablon DTG. karena dirasa dapat memperlihatkan warna dari

ilustrasi dengan jelas namun tidak akan membuat terganggu oleh tekstur tertentu.

Untuk siluet sendiri, dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa

kustomer lebih menyukai pakaian dengan siluet oversized, karena dirasa lebih

nyaman untuk digunakan, timeless, serta dapat menjangkau berbagai bentuk tubuh

customer. Dan tidak perlu repot-repot untuk menyesuaikan dengan bentuk badan

aslinya. Untuk material dasar produk resort wear sendiri, dari hasil wawancara.

Mayoritas interviewee memilih linen untuk dijadikan material utama, karena

dirasa ringan, nyaman, dan tidak panas ketika digunakan saat travelling. Dan

terakhir untuk pilihan referensi harga dari produk-produk resort wear sendiri,

mayoritas memilih kisaran harga mulai dari Rp.500.000 hingga Rp.2.000.000

untuk tiap look dari produk resort wear mulai dari two piece set, outer, hingga

dress. Hal ini dikarenakan pertimbangan untuk dapat menjangkau banyak

kalangan, mula dari kalangan menengah hingga kalangan atas.

1.8. Perancangan

1.8.1 Perancangan Desain Tahap Pertama

1.8.1.1 Project Summary

Kesimpulan dari project perancangan resort wear dengan penerapan

ilustrasi digital ikon budaya Kota Samarinda yang dirancang oleh seniman lokal

muda asal Surabaya bernama Ferdinan yang ikut berkolaborasi dalam project
perancangan ini, dengan menggunakan teknik sablon DTG/DTF yang

menghasilkan warna paling mendekati dengan ilustrasi aslinya. Project
perancangan ini ditujukan untuk season spring/summer dengan fokus resort wear.

Dan ditargetkan kepada para wanita yang memiliki penghasilan ataupun pekerjaan

dengan kemampuan pembelian menengah keatas yang menyukai kegiatan seperti
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travelling ataupun tertarik kepada kebudayaan lokal, suka mencoba gaya atau hal
baru, dan lebih fresh. Dengan adanya perancangan product resort wear ini

diharapkan eksistensi dari ikon Kota Samarinda dapat semakin naik, ikon Kota

Samarinda tersebut makin dapat dikenal dengan lebih luas dan semakin dihargai

dan dilestarikan oleh masyarakat.

Dibawah ini merupakan gambaran tabel design brief dari project

perancangan resort wear dengan penerapan ilustrasi digital ikon budaya Kota

Samarinda dengan teknik sablon. Mengenai detil dari project hingga tanggal

perancangan dan pengerjaannya, keterangan bahan, kisaran perkiraan harga jual,

sampling, hingga design requirement dari project perancangan ini.

Gambar 1.6: Foto Design Brief
Sumber: (Rondoh, 2020)

Gambaran lebih luas mengenai project perancangan resort wear dengan

penerapan ilustrasi digital ikon budaya Kota Samarinda dengan menggunakan

teknik sablon adalah merancang 5 look product resort wear, dengan penggunaan

material dasar linen sesuai dengan hasil wawancara dengan para extreme dan

expert. Serta dengan pengaplikasian sablon jenis DTG/DTF yang juga merupakan

hasil paling banyak diminati oleh para extreme dan dinilai paling memungkinkan
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untuk dapat diaplikasian dengan baik pada product resort wear tersebut. Selain itu

pengaplikasian ilustrasi sendiri hanya akan ditempatkan pada bagian-bagian

tertentu disesuaikan dengan hasil wawancara bersama para extreme dan expert.

Pada realisasi tahap pertama sendiri baru akan dibuat 1 look, dan 4 look lainnya

akan menyusul pada tahap realisasi yang kedua. Dan untuk object yang ada pada

ilustrasi, adalah beberapa object ikon Kota Samarinda yang dinilai paling menjadi

ciri khas dari Kota Samarinda sendiri seperti, Pesut Mahakam, Burung Enggang,

Jembatan Mahakam, serta Ketinting.

1.8.2 Moodboard

Gambar 1.7: Foto Moodboard
Sumber: (Rondoh, 2020)

Berikut moodboard dari project perancangan resort wear dengan penerapan

ilustrasi digital ikon budaya Kota Samarinda dengan teknik sablon, moodboard ini

mengandung beberapa kata kunci mengenai konsep perancangan seperti; Pesut

Mahakam, Burung Enggang, Linen, serta Resort, Sea Wave yang menggambarkan

konsep utama dari koleksi resort wear yang sedang dibuat. mencerminkan

suasana pemakaian produk resort wear yang cocok sekali untuk suasana daerah

dengan iklim tropis dan untuk kegiatan travelling.
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1.8.3 Eksplorasi Desain

Dalam pembuatan perancangan resort wear, dilakukan beberapa eksplorasi

desain dari konsep utama. Dimana yang pertama untuk material dasarnya sendiri,

menggunakaan kain linen rami yang kemudian diaplikasikan teknik tie dye

dengan warna-warna dengan tone hangat, kemudian ditambakan aplikasi dari

ilustrasi icon Kota Samarinda dengan pengunaan teknik sablon DTG.

Gambar 1.8: Foto Fabric Swatches & Sablon
Sumber: (Rondoh, 2020)

1.8.4 Design dan Ilustrasi

Berikut merupakan hasil dari 5 desain yang sudah terpilih untuk

direalisasikan (gambar 1.9) dalam project perancangan resort wear dengan

pengaplikasian ilustrasi digital icon Kota Samarinda dengan penggunaan teknik

sablon. Dimana kemudian pada tahap realisasi yang pertama akhirnya ada 1 baju

yang dicoba untuk dibuat prototypenya terlebih dahulu untuk diuji cobakan

kepada para extreme dan expert.

Gambar 1.9: Foto 5 Desain Terpilih
Sumber: (Rondoh, 2020)
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Gambar 1.10: Desain Yang Direaslisasikan & Technical Drawing
Sumber: (Rondoh, 2020)

1.8.13 Prototype

Gambar 1.11: Foto Uji Coba Prototype
Sumber: (Rondoh, 2020)

1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir

Kesimpulan hasil prototype Pra Tugas Akhir adalah perancangan resort

wear dengan penerapan ilustrasi digital ikon budaya Kota Samarinda. Project

perancangan ini ditujukan untuk season spring/summer dengan fokus resort wear

dan ditargetkan kepada para wanita yang memiliki penghasilan ataupun pekerjaan

dengan kemampuan pembelian menengah keatas yang menyukai kegiatan seperti

travelling serta tertarik dengan kebudayaan lokal, suka mencoba hal baru. Dengan

adanya perancangan product resort wear ini diharapkan eksistensi dari ikon Kota

Samarinda dapat semakin naik, ikon Kota Samarinda tersebut makin dapat dikenal

dengan lebih luas dan semakin dihargai dan dilestarikan oleh
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masyarakat. Rencana peranncangan 5 look product resort wear, dengan

penggunaan material dasar linen dengan warna warmth tone sesuai dengan hasil

wawancara dengan para extreme dan expert. Serta dengan pengaplikasian sablon

jenis DTG/DTF yang juga merupakan hasil paling banyak diminati oleh para

extreme dan dinilai paling memungkinkan untuk dapat diaplikasian dengan baik

pada product resort wear tersebut. Selain itu pengaplikasian ilustrasi sendiri hanya

akan ditempatkan pada bagian-bagian tertentu, disesuaikan dengan hasil

wawancara bersama para extreme dan expert. Pada realisasi tahap pertama sendiri

baru akan dibuat 1 look, dan 4 look lainnya akan menyusul pada tahap realisasi

yang kedua. Dan untuk object yang ada pada ilustrasi, adalah beberapa object ikon

Kota Samarinda yang dinilai paling menjadi ciri khas dari Kota Samarinda sendiri

seperti, Pesut Mahakam, Burung Enggang, Jembatan Mahakam, serta Ketinting.

Adapun beberapa hal yang masih dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang

lebih baik seperti, perbaikan pola dasar, penggunaan warna yang lebih tepat serta

positioning dan hasil sablon yang lebih baik, hingga detail kerapihan lainnya.
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