
1 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Sampah kertas ini termasuk sampah yang belum dapat terkelola dengan baik 

karena sampah kertas memiliki kelemahan mudah rusak. Karena kebanyakan cara 

membuangnya sampah kertas dengan cara mencampur dengan sampah lainnya 

menyebabkan sampah kertas ini hancur dan kotor yang dapat membuat kesulitan 

untuk didaur ulang lagi. Timbunan sampah kertas ini sangat banyak hingga 

mencapai 10% dari keseluruhan sampah. (Wahyono,2001). 

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya dari Indonesia khususnya di Jawa. Batik ini awal mulanya hanya 

dikerjakan hanya di dalam keraton dan semakin lama batik ini ditiru oleh 

masyarakat sekitar lalu menyebar dengan luas. Upaya agar mempertahankan 

budaya dan pelestarian batik di Indonesia berbagai pegawai, mahasiswa, hingga 

pelajar diwajibkan untuk menggunakan batik.  Batik memiliki banyak proses dalam 

pengerjaannya salah satunya adalah batik cap. (Agustin, 2014) 

Batik yang paling baik pengerjaannya adalah menggunakan canting tembaga. 

Harga tembaga yang mahal dikarenakan kerumitan pembuatan dan motifnya. 

Pembuatan menggunakan kertas kemasan ini menjadi alternatif karena pada proses 

pembuatannya tidak membutuhkan peralatan dan keahlian khusus serta bahanya 

mudah dicari. Batik kertas ini diharapkan dapat untuk menciptakan perubahan 

sosial yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dibidang ekonomi dan dapat memulai 

usaha dengan menggunakan modal yang kecil. (Eskak. Edi, 2019) 

Pandemi Covid – 19 telah mengubah banyak hal, salah satunya melakukan 

segala aktivitas di rumah. Karena salah satu mencegah penyebaran virus ini dengan 

cara mengurangi kegiatan yang berada di luar, Salah satunya adalah bekerja dari 

rumah. Tren fashion juga berubah karena saat ini lebih mementingkan kenyamanan. 

Loungewear merupakan pakaian yang sedang naik saat adanya new normal ini. 
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Loungewear secara sederhana merupakan pakaian yang digunakan untuk bersantai 

dan nyaman saat digunakan beraktivitas dirumah. (Femina, 2021) 

Oleh sebab permasalahan diatas mendapatkan suatu solusi yaitu dengan 

menggunakan limbah kardus kemasan yang akan digunakan untuk canting batik 

cap dengan bahan yang ada disekitar. Pakaian yang nantinya dihasilkan adalah 

loungewear dengan menggunakan motif khas Jombang yang bersiluet sederhana 

sebagai identitas desain. 

Kata Kunci :  Loungewear Wanita, Teknik Batik Cap, Limbah Kemasan 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan loungewear wanita dengan teknik batik cap kertas 

menggunakan limbah kemasan? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang loungewear wanita dengan teknik batik cap dengan menggunakan 

limbah kemasan 

1.4. Batasan Perancangan  

1.4.1 Batasan Keilmuan 

Batasan keilmuan yang dimaksudkan adalah ilmu desain fesyen. Karena 

perancangan tugas akhir yang dilakukan adalah dalam ruang lingkup fesyen, 

dengan pendekatan loungewear wanita. 

1.4.2 Batasan Material  

Material yang digunakan untuk perancangan Loungewear ini mulai dari alat 

canting batik yang berbahan dasar kardus kemasan. Pada pembuatan loungewear 

menggunakan material katun primisima dan katun ima untuk interliningnya 
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1.4.3 Batasan Pasar  

a) Geografis : Wilayah target market pada perancangan loungewear ini berfokus 

pada kota besar yang ada di Indonesia khususnya ada di Kota Jakarta dan Kota 

Surabaya 

b) Demografis : Berfokus pada wanita karir yang berusia 25-35 tahun dengan 

status sosial menengah keatas yang sedang menjalani work from home yang ada 

kalanya saat online meeting mengenakan batik. 

c) Psikografis : Segi psikografisnya berpedoman pada teori VALS, ditujukan 

kepada konsumen Thinkers dan Achievers. Wanita dengan segmentasinya 

menyukai pakaian yang tahan lama, memiliki fungsi dan nilai. Minat konsumen 

adalah produk yang mementingkan kenyamanan dan praktis karena menghemat 

waktu  

1.4.3 Batasan Waktu  

Berdasarkan ketentuan yang telah diciptakan oleh program studi Fashion 

Product and Business Universitas Ciputra batasan waktu untuk perancangannya 

adalah 10 bulan, yaitu bulan September 2020 – Juni 2021 

1.5. Tahapan Perancangan 

Proses perancangan loungewear untuk tugas akhir ini menggunakan Design 

Thinking. Design Thinking yaitu pilar kesimbangan, keranga berfikir, penggunaan 

alat dan pola pendekatan (Glinski, 2012). Design Thinking juga merupakan pola 

pikir seorang desainer yang mampu mengubah ide menjadi suatu produk dengan 

strategi Design Thinking sebagai berikut: 

a. Emphasize : Melakukan pengamatan langsung yang melibatkan penulis untuk 

berfokus pada pengamatan wanita karir yang menjalani work from home dengan 

usia 25 tahun hingga 35 tahun. Selain itu juga melakukan observasi untuk 

melihat ketahanan dari canting batik cap kertas.  

b. Define : Menganalisa dan mengidentifikasi berdasarkan tahap Emphasize untuk 

menentukan apa saja masalah inti yaitu konsumen yang membutuhkan 
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loungewear yang nyaman tetapi masih terlihat sopan saat digunakan online 

meeting. 

c. Ideate : Berfokus perancangan loungewear yang proses pembuatannya 

menggunakan canting cap kertas dengan pengaplikasian elemen dan prinsip 

desain sehingga memiliki nilai jual.  

d. Prototype : Tahap terdapat 2 proses yaitu mendesain dan merealisasikan. Dalam 

tahap ini belum menggunakan material yang sesungguhnya tetapi menggunakan 

material yang menyerupai seperti memiliki ketebalan atau tekstur yang sama. 

Tahap ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan saat menggunakan material 

yang asli 

e. Test : Hasil prototype akan diuji dan dipresentasikan kepada dosen dan calon 

konsumen untuk mendapatkan masukan  

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian perancangan loungewear untuk tugas akhir menggunakan 

metode kombinasi, yaitu perpaduan dari kuantitatif dan kualitatif. Mendefinisikan 

penelitian kombinasi adalah penelitian yang menggabungkan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif agar mendapatkan hasil yang semakin luas. Jika 

menggunakan data kuantitatif atau kualitatif saja hasil pengumpulannya hanya 

terbatas (Hermawan 2019) 

1.6.1 Data Primer  

Kualitatif  

a. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap 6 expert yang 

terdiri dari Pengrajin batik cap, Pengrajin batik cap kertas, Fashion Stylist, 

Fashion Designer dan 2 Brand owner dan 6 extreme users. Hasil yang 

diperoleh dari 6 expert. Pada expert pengrajin batik cap kertas dari Dongaji 

Batik dan Batik Sekar Jati memberikan informasi menyimpan canting cap 

kertas ini dengan cara ditaruh di tempat yang aman dengan posisi yang 

miring, detail yang harus diperhatikan mulai dari desain yang terdapat garis 
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yang berdiri sendiri agar diberi konstruksi  penguat. Pada expert pengrajin 

batik cap penggunaan kain yang baik adalah katun yang dapat menyerap 

warna dengan baik seperti katun primisima, serta expert 2 ini memberikan 

masukan agar saat pewarnaan tidak gagal.  

Expert fashion designer, Stella Lewis memberikan tips bagaimana agar 

loungewear nyaman saat digunakan mulai dari pemilihan bahan yang dapat 

menyerap keringat hingga penggunaan detail obi yang menurut fashion 

designer, masih nyaman digunakan dan dapat membuat agar pakaian tidak 

terlalu polos. Expert fashion stylist, Fahad Scale menyarankan bagaimana 

pemilihan penempatan motif hingga warnanya seperti mencoba 

mengkombinasi motif- motif yang berbeda agar tidak terlihat monoton. 

Expert brand owner, Batik Maheswara dan Crushbie memberikan masukan 

tentang produk yang disukai konsumen mulai dari dress hingga top dengan 

menggunakan siluet A. 

Hasil yang diperoleh dari 6 extreme, Hasil yang diperoleh dari 6 

extreme users mereka menyukai visual dari perancangan batik ini. Menurut 

mereka sangat menarik karena menggunakan warna yang dapat diterima 

dengan umur 25-35 tahun karena warnanya mudah untuk dipadupadankan 

dan untuk umur 35 tahun lebih percaya diri dengan menggunakan warna 

yang gelap. 6 extreme users menyukai karena ingin batik digunakan tidak 

hanya pada acara resmi tetapi dapat digunakan sehari hari. Saran dari 

extreme users eksekusinya sesuai dengan konsepnya karena sudah baik. 

b. Observasi studi tipologi dengan cara menganalisa 3 brand yang 

memproduksi batik cap pada koleksi loungewear 

Hasil dari Tipologi adalah semua brand memiliki perbedaan satu dengan 

yang lainnya karena memiliki karakteristik tersendiri, seperti halnya dengan 

Oemah Etnik yang merupakan sustainable dengan menggunakan pewarna 

alam, Bateeq memiliki produk unggulan printed dengan motif dan 

pemilihan warna yang modern, Populo batik yang memiliki karakteristik 
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batik monokrom, untuk harganya semua berbeda berdasarkan nama brand, 

cara pembuatan produknya dan bahan apa saja yang digunakan.  

Kuantitatif  

Kuesioner terhadap 100 wanita yang berumur 25-35 tahun yang sedang 

menjalani work from home dan ada katanya saat online meeting diwajibkan 

menggunakan batik. 

Hasil dari online survey, responden menyukai style yang feminine, faktor 

yang diperhatikan dalam pemilihan busananya adalah nyaman saat digunakan, 

faktor utama pemilihan busana karena bahan, responden cukup sering mengenakan 

batik dan range harga yang dikeluarkan oleh loungewear sekitar Rp 300.000 hingga 

Rp 700.000. Tanggapan penggunaan katun masih nyaman jika digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. Pemilihan warnanya membuat motifnya lebih menonjol. 

Menyukai motif kecil dengan penempatan motif penuh, 100 responden lebih 

menyukai 1 piece dengan siluet A 

1.6.2 Data Sekunder  

Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menggunakan sumber 

literatur yang ada yaitu dengan menggunakan buku, jurnal dan artikel yang relevan 

untuk mendukung sumber yang ada. 

1.7. Tinjauan Data  

1.7.1 Loungewear Wanita 

1.7.1.1 Busana Wanita 

Menurut Porrie (2012:1) istilah busana berasal dari bahasa sanskerta yaitu 

“bhusana” dan istilah populer di Indonesia di Indonesia diartikan “pakaian”. Busana 

dapat diartikan menjadi 2 yang pertama busana dalam yang digunakan untuk 

membentuk tubuh agar tubuh tampak lebih indah, yang kedua adalah busana luar 

adalah busana yang digunakan setelah busana dalam (Ana, 2015).  
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   Gambar 1.7.1.1 Busana Wanita  

    Sumber data : (busana, 2020) 

Faktor yang diperhatikan agar mempermudah dalam pemilihan busana:  

1. Faktor individu ini terdiri dari bentuk tubuh, umur, warna kulit, dan 

kepribadian. Pada faktor ini lebih berfokus pada pemakai busana. (Ana, 2015). 

2. Faktor lingkungan yang terdiri dari waktu dan kesempatan, faktor lingkungan 

ini lebih mengarah ingin digunakan dimana busana tersebut (Ana, 2015). 

1.7.1.2 Loungewear 

 Loungewear bukan hal yang baru pada dunia mode ini tetapi sebelumnya sudah 

terdapat athleisure yang merupakan gabungan dari busana untuk olahraga yang 

mementingkan kenyamanan. Tren dari busana athleisure dapat dikatakan sebagai 

loungewear karena adalah busana athleisure merupakan penggabungan dari busana 

aktif dan nyaman.  Loungewear adalah pakaian rumah, pakaian santai yang nyaman 

saat digunakan dengan menggunakan bahan yang lembut. Dalam kata lain 

loungewear ini merupakan pakaian yang terlihat seperti pakaian casual tetapi 

nyaman. Loungewear dapat sama modisnya dengan pakaian lainnya (Morgan, 

2020) Loungewear dapat sama modisnya dengan pakaian lainnya, terdapat 5 

macam loungewear: 

1. Short Set 
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Gambar 1.7.1.2 Short Sets  

                        Sumber data : (Short sets,2020) 

Set ini hadir dengan kain yang nyaman dengan menggunakan atasan 

yang serasi, dapat dengan menggunakan warna yang sama atau 

menggunakan pola yang solid. Short set ini biasanya dibuat dengan 

penambahan tali yang elastis untuk kenyaman yang maksimal karena dapat 

mengikuti bentuk badan. Atasannya biasanya didesain lebih longgar agar 

lebih mudah saat dikenakan untuk kegiatan rumah. (Morgan, 2020) 

2. Sweats 

 

 

 

 

 
           Gambar 1.7.1.2 Sweats 

             Sumber data : (Sweat 2020) 

Sweatpants dan sweatshirt di desain dengan ukuran yang longgar. 

Material yang digunakan dengan menggunakan kain tebal dan lembut yang 

hangat dan nyaman di sekitar tubuh saat digunakan. Sweatshirt kebanyakan 

dibuat dengan model crew neck atau hooded (Morgan,2020) 

3. Track Suit 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1.1 Track Suits  

           Sumber data : (Track Suits, 2020) 

 Track suits dibuat dengan bahan yang lembut dan terdapat berbagai 

tingkat ketebalannya pada materialnya. Biasanya menggunakan material 

yang lebih tebal dari pada sweatsuits. Track suits adalah celana dan jaket 

yang senada yang dibuat dengan menggunakan material dan warna yang 
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sama. Style yang biasanya digunakan adalah zip-up dengan dilengkapi 

hoods. (Morgan,2020) 

4. Leggings 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2.1.1 Leggings  

         Sumber data : (Leggings, 2020) 

Leggings biasanya digunakan untuk pakaian atletik tetapi dapat digunakan 

menjadi celana santai. Leggings dibuat dengan bentuk yang pas dari 

pinggang hingga pergelangan kaki. Leggings ini dibuat dengan 

menggunakan material yang ringan dan nyaman dan merupakan pakaian 

yang sejuk saat digunakan. (Morgan, 2020) 

5. Jumpsuit 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1 Jumpsuit  

       Sumber data : (Jumpsuits, 2020) 

Jumpsuits dapat dikenakan sebagai pakaian luar ruangan atau sebagai 

piyama, tergantung dengan kain yang digunakan dan bagaimana cara 

pembuatannya. Jika digunakan untuk loungewear, jumpsuits ini dirancang 

dengan menggunakan kain lembut yang bisa dibuat sebagai celana pendek 

da biasanya dibuat dengan pinggang yang elastis diikat dengan pas dan 

nyaman. (Morgan, 2020) 
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1.7.2 Limbah Kemasan  

 Sifat kertas itu yang membuat susah untuk di daur ulang. Sampah kertas juga 

termasuk sampah yang paling banyak ditemui. Sekitar 10% dari keseluruhan 

sampah (Wahyono, 2001) 

 

 

 

 

               Gambar 1.7.2 Limbah Kemasan 

              Sumber data : (kertaspedia, 2019) 

 

 Aktivitas yang menggunakan kertas berbagai macam tersebut menyebabkan 

sampah yang dihasilkan berbeda juga, Karena memiliki karakteristik pada setiap 

kertasnya menyebabkan kemungkinan untuk di daur ulang berbeda-beda 

(Wahyono,2001). Indonesia merupakan negara ke 6 yang merupakan produsen 

kertas selain itu juga menempati peringkat ke-9 karena merupakan produsen pulp 

terbesar di dunia (Kertaspedia, 2019) 

1.7.3 Batik Cap 

 Menurut Murtihadi dan Mukminatun (1997:3) menyatakan batik adalah cara 

pembuatan sandang berupa tekstil yang bercorak pewarnaan dengan menggunakan 

lilin sebagai penutup untuk mengamankan warna dari perembesan pada proses 

pencelupan. (Alesti. Piranti, 2017) 

Berdasarkan buku Warisan Adiluhung Nusantara, terdapat 3 teknik pembuatan 

batik : 

1. Batik Tulis : Batik yang pengerjaannya menggunakan canting. Harga dari 

batik tulis ini cukup mahal karena setiap goresan yang dihasilkan canting 

satu dengan yang lainnya berbeda dan membutuhkan waktu yang lama 

(Alesti. Piranti, 2017) 
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                                  Gambar 1.7.3 Hasil Batik Tulis 

      Sumber data : (Jabarprov, 2020) 

2. Batik Cap : Batik Cap ini pengerjaannya hampir sama dengan batik tulis 

tetapi menggunakan alat atau motif yang berbahan dasar tembaga. Memiliki 

kelebihan hasilnya lebih rapi dan proses pembuatannya membutuhkan 

waktu singkat. (Alesti. Piranti, 2017) 

 

 

 

 

                  Gambar 1.7.3 Hasil Batik Cap 

      Sumber data : (Batik, 2014) 

3. Batik Cap Kertas : Canting Cap umumnya berbahan dasar tembaga dan 

kayu (Hastuti & Pristiwati, 2010).  

 

 

 

 

        Gambar 1.7.3 Canting Batik Cap Kertas 

      Sumber data : (Dongaji, 2020) 

 

 Limbah kertas yang digunakan dapat berbahan dasar. seperti karton, yang 

disebut folding. Proses pembuatannya tidak membutuhkan bahan dan 
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keterampilan yang khusus. Adanya alternatif ini dikarenakan harga canting 

tembaga yang mahal (Eskak, 2019) 

Batik Semi Tulis : Batik semi tulis ini merupakan perpaduan dari batik cap dan 

batik tulis (Alesti. Piranti, 2017) 

1.7.4 Motif Batik Jombang  

              Gambar 1.7.4 Relief Candi Arimbi 

              Sumber data : (Tower B, 2020) 

Catatan sejarah menyebutkan bahwa keberadaan batik Jombangan ini sudah ada 

pada masa Pemerintahan Kerajaan Majapahit, ini dilandasi dengan adanya temuan 

arca arkeologi pada Candi Ngrimbi. (Alesti, 2017) Pada awal tahun 2000an ibu- ibu 

di desa Jati Pelem membangkitkan kembali batik yang disebut batik Jombangan. 

Awal mulanya ibu-ibu ini hanya mengisi waktu luang sekaligus dapat membantu 

perekonomian keluarga (Alesti, 2017) 

 

 

 

 

               Gambar 1.7.4 Batik Jombang 

               Sumber data : (Hanifah, 2020) 

Terdapat 2 motif batik Jombangan yang digunakan sebagai identitas. Awal 

mula kemunculan batik ini karena mendapat usulan dari pemerintah agar memiliki 

batik khas Jombang sendiri yang dapat digunakan untuk identitas daerah. Motif 

yang pertama adalah Candi Ngrimbi, motif ini terinspirasi dari Candi yang berada 
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di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pada candi ini terdapat 

relief berbentuk bunga yang memiliki pakem Tawang dan Kaning. Pada corak 

bunga ini seakan akan ada mata yang berada di tengah dan sampingnya terdapat 

rumbaian daun yang memanjang. Menurut Hj. Maniati motif bunga pada relief 

Candi Ngrimbi ini merupakan simbol kewanitaan. (Dyahwati, 2020) 

Pada awal kemunculan motif Candi Ngrimbi ini menggunakan warna khas 

Kabupaten Jombang yaitu adalah hijau dan kuning. Motif kedua adalah Ringin 

Contong, Ringin Contong ini merupakan ikon dari Jombang, bangunan ini adalah 

menara air peninggalan Belanda. Saat ini banyak pengrajin yang telah 

mengkreasikannya dan membuat motifnya tampak modern dengan pemilihan 

warna yang sesuai dengan trend (Alesti, 2017) 

1.7.5 Elemen – Elemen Desain 

 

 

 

 

 

                 Gambar 1.7.5 Elemen- Elemen Desain 

           Sumber data : (Apri, 2020) 

 Elemen yang digunakan untuk perancangan loungewear ini adalah garis, garis 

ini adalah elemen seni yang paling penting karena dapat digunakan untuk 

membentuk pola, struktur, tekstur. Yang kedua adalah bentuk, bentuk yang 

digunakan adalah 2 dimensi. Elemen ketiga adalah ruang, ruang ini mengacu pada 

jarak atau area di sekitar, di antara, dan di dalam komponen sebuah benda. Elemen 

yang terakhir adalah warna (Trujillo, 2015) 

1.7.6 Prinsip – Prinsip Desain   
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               Gambar 1.7.6 Prinsip- Prinsip Desain 

       Sumber data : (komunikasi, 2018) 

 Terdapat 4 Prinsip yang digunakan pada perancangan ini yang pertama adalah 

keseimbangan, keseimbangan ini menempatkan desain yang memiliki 

keseimbangan simetris dan asimetris. Yang kedua adalah pola yang menempatkan 

objek motif yang sama pada seluruh area desainnya, elemen yang ketiga adalah 

pengulangan, yaitu menempatkan motif yang sama berulang kali pada desain. 

Prinsip yang terakhir adalah kesatuan, yaitu menempatkan objek motif dan 

pewarnaan yang sama sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi. (Marder, 

2019) 

1.7.7 Trend Fashion, Trend Warna Trend Material 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7.7 Tren Fashion, Warna, Material 

Sumber data : (WGSN 21/22) 

 Action Point pada Work Leisure adalah setelah menghabiskan waktu untuk 

bekerja dari rumah, saatnya untuk memadukan kenyamanan dengan gaya busana 

“new normal”. Integrasikan kenyamanan di setiap kesempatan. Terdapat wrap shirt, 

shirt dress. Tren warna yang berasal dari WGSN AW 21/22 Untuk warna, padukan 

warna abu-abu, biru tua, dan hitam yang sudah dikenal dengan kilatan Poppy Red, 

Lemon Sherbet, dan biru Cornflower untuk memberikan suasana modern-retro. 

Untuk materialnya menggunakan katun primisima dan katun ima untuk furingnya. 

(WGSN, 2021) 
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1.8. Perancangan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Design Brief 

Sumber data : (Hanifah, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Moodboard 

Sumber data : (Hanifah, 2020) 

 Covid-19 menimbulkan berubahnya gaya bekerja menjadi dilakukan dirumah. 

Loungewear batik ini digunakan untuk wanita karir yang sedang melakukan online 

meeting tetapi ada kalanya saat rapat diwajibkan untuk mengenakan batik. 

Loungewear batik ini menggunakan bahan katun primisima dengan furing katun 

ero, Batik yang dihasilkan menggunakan batik cap kertas bermotif batik Jombang. 

Loungewear ini dapat membantu para wanita untuk mengenakan batik dirumah 

dengan nyaman 
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Gambar 1.8 Perancangan desain  

Sumber data : (Hanifah, 2020) 

 

 Untuk target marketnya adalah wanita karir yang berusia 25 -35 tahun dengan 

status sosial menengah keatas. Geografisnya berwilayah di kota besar di Indonesia 

khususnya berada di Kota Jakarta dan kota Surabaya. Psikografisnya ditujukan 

kepada konsumen Thinker dan Achievers.  

Pembuatan final prototype ini menggunakan kain yang asli yaitu katun 

Primisima dengan penggunaan furing katun ima. Terdapat detail pada belt yaitu 

adanya snap button 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Prototype  

Sumber data : (Hanifah, 2020) 
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1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

1.9.1 Kesimpulan  

Loungewear batik ini menggunakan teknik batik cap kertas motifnya berasal 

dari Candi Rimbi di Jombang. Pemilihan loungewear ini dikarenakan berubahnya 

gaya bekerja akibat Covid 19. Loungewear ini dapat digunakan saat online meeting 

yang diwajibkan mengenakan batik. Untuk pemilihan batik cap kertas dikarenakan 

harga canting cap tembaga yang mahal, dengan alternatif canting kertas ini dapat 

menghasilkan banyak motif yang beragam tanpa menggunakan alat dan 

keterampilan yang khusus.  

Kelebihan dari perancangan adalah canting cap kertas ini bisa sedetail 

tembaga dan dapat digunakan sekitar 500 meter jika cara merawatnya benar, Kain 

yang baik digunakan adalah menggunakan primisima atau 100% katun, yang harus 

diperhatikan pada material yang dapat menyerap pewarnaan dengan baik. Agar 

dapat menambahan dan mengkombinasi motif agar komposisinya pas, selain itu 

memperhatikan pemilihan warna juga memiliki peranan yang penting. Cara untuk 

memodernkan motif tanpa mengganti ciri khas dengan mengkombinasikan kain 

polos dengan warna yang senada. Penggunaan obi masih nyaman saat digunakan 

dan dapat membuat koleksi tidak terlalu polos. Pada pewarnaan sudah sesuai karena 

pada warna membuat motifnya tampak lebih jelas.  

Kekurangan dari perancangan adalah titik atau cecek pada canting cap 

berukuran lebih besar daripada menggunakan bahan baku tembaga. Pada proses 

pembuatan batik yang paling banyak gagal adalah pada saat pewarnaan. Karena kita 

dapat melihat warna aslinya ketika kain tersebut saat sudah proses melorod dan saat 

kering. Kendala yang dihadapi saat memadukan batik karena pakaian tersebut 

terkesan formal dan tua. Kekurangan yang terakhir adalah harus membutuhkan 

usaha lebih saat proses marketing. Karena harga yang dihasilkan lumayan mahal 

untuk loungewear.  
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1.9.2 Feedback Pra Tugas Akhir  

Berikut merupakan feedback dari dosen Universitas Ciputra saat sidang 

proposal hasil dari prototypenya sudah baik dengan penggunaan model yang sesuai. 

Tetapi untuk pewarnaan batiknya masih perlu untuk mencoba mencari komposisi 

pewarnaan batik yang pas. Dan diganti dengan warna biru karena penggunaan 

warna hitam pada prototype terlalu pekat dan terkesan tua. Pada prototype terdapat 

wrap dan berukuran terlalu besar, jadi sarannya adalah penggunaan snap button 

atau pada wrap diberikan kupnat karena jika dipotong akan terkena motifnya. 

Untuk produksi kedepannya ukuran wrap perlu dikecilkan kurang lebih seukuran 

kupnat pada celana sebelah kiri.  

 

 

 

 

 

 


