
1

1. BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Perancangan

Di masa kenormalan baru ini, pemerintah Indonesia memberlakukan protokol

kesehatan sehingga sebagian besar aktivitas sebisa mungkin dilakukan di rumah,

termasuk aktivitas bekerja dari rumah. Hal ini menyebabkan sebagian besar

penyelesaian beban pekerjaan hingga rapat dilakukan secara daring melalui chat

maupun video call. Dari para pekerja work from home di Indonesia, sebanyak 67,3

persen adalah perempuan, dengan rentang usia paling banyak adalah 25-29 tahun

sebanyak 28,6 persen (LIPI, 2020). Usia tersebut merupakan usia di mana para

pekerja sedang berada di fase membangun karir dan berusaha memiliki

pencapaian dalam pekerjaannya, sehingga kebutuhan dan fungsi suatu produk

lebih diprioritaskan dari pada brand atau prestise.

Meningkatnya jumlah aktivitas yang dikerjakan di rumah menyebabkan

meningkatnya kebutuhan akan pakaian yang nyaman untuk melakukan berbagai

aktivitas di rumah, termasuk aktivitas bekerja. Terbukti sejak diadakannya

lockdown, kebutuhan akan pakaian rumah atau loungewear meningkat tajam

(Vogue, 2020). Fleksibilitas waktu bekerja membuat kenyamanan menjadi hal

terpenting dalam berpakaian, namun juga tetap sopan dan rapi ketika menghadiri

rapat secara daring. Adanya situasi bekerja yang tidak menentu memberikan

peluang untuk mengeksplorasi konsep capsule wardrobe pada busana loungewear

wanita yang dapat digunakan di berbagai aktivitas terutama aktivitas bekerja baik

di rumah pada saat ini, maupun di kantor saat pandemi berakhir.

Istilah capsule wardrobe pertama kali diperkenalkan oleh Susie Faux pada

pertengahan tahun 1970-an (Bang, 2019). Konsep utama capsule wardrobe adalah

memiliki hanya sedikit pakaian yang dapat dipakai dalam jangka waktu lebih

lama dan tidak lekang oleh tren dengan cara mempadu padankannya. Konsep ini

mendorong konsumen untuk meningkatkan kreativitasnya dalam padu padan

busana sekaligus mengurangi limbah garmen dan mendukung konsep fesyen yang

berkelanjutan. Dengan demikian maka konsep capsule wardrobe memiliki banyak

dampak positif baik dari sisi konsumen, brand, maupun lingkungan.
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu situasi bekerja

yang tidak menentu dan konsumen yang lebih mementingkan produk fungsional

akibat pandemi COVID-19 ini, maka solusi yang diciptakan adalah capsule

loungewear untuk bekerja dari rumah maupun di kantor setelah pandemi berakhir.

Pakaian yang dihasilkan berupa pakaian bekerja dengan siluet yang nyaman

layaknya loungewear yang dapat saling dipadu padankan.

Kata kunci: Bekerja dari Rumah, Capsule Wardrobe, Loungewear

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana cara merancang capsule loungewear wanita untuk bekerja dari

rumah?

1.3.Tujuan Perancangan

Merancang capsule loungewear wanita untuk bekerja dari rumah.

1.4.Batasan Perancangan

1.4.1. Batasan Keilmuan
Ilmu seni desain fesyen, desain loungewear, desain busana kerja wanita,

dan teknik detachable pada busana.

1.4.2. Batasan Material
Menggunakan kain crepe, rajut, dan linen ramie serta pengaplikasian snap

buttons dan resleting.

1.4.3. Batasan Pasar
a. Geografis

Batasan geografis untuk perancangan ini adalah kota-kota besar di

Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya.

b. Demografis

Batasan demografis perancangan ini berfokus kepada wanita karir berusia

25-30 tahun dengan status sosial ekonomi menengah hingga menengah

atas.
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c. Psikografis

Berdasarkan teori VALS, perancangan ditujukan kepada kategori thinkers

yaitu wanita berusia 25-30 tahun yang berpendidikan tinggi, praktis,

rasional, terbuka terhadap ide-ide baru, dan menyukai produk yang

memiliki nilai fungsional dan tahan lama.

1.4.4. Batasan Waktu
Perancangan ini berlangsung selama enam bulan dari bulan Januari 2021

hingga bulan Juni 2021.

1.5.Tahapan Perancangan

Proses perancangan Tugas Akhir ini menggunakan metode design thinking

yaitu strategi kreatif yang melibatkan proses kognitif yang digunakan oleh

seorang desainer untuk merealisasikan sebuah ide menjadi sebuah produk atau

jasa (R, 2017). Design thinking memiliki lima strategi yaitu:

1.5.1. Empathize
Proses ini berfokus pada pengamatan mengenai wanita karir berumur 25-

30 tahun yang membutuhkan busana yang praktis, fashionable, dan bisa

digunakan dalam berbagai gaya untuk bekerja dari rumah dan dari kantor.

1.5.2. Define
Tahapan ini berfokus pada penyesuaian desain terhadap target market

wanita karir yang membutuhkan busana yang praktis, fashionable, dan

menggunakan warna netral agar bisa digunakan dalam berbagai gaya.

1.5.3. Ideate
Pada tahapan ini, perancangan berfokus pada konsep capsule dengan

mengaplikasikan teknik multi-style menggunakan kompartemen sehingga

menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya jual.

1.5.4. Prototype
Proses ini berfokus pada pembuatan lima desain yang terpilih. Dari lima

desain tersebut, dipilih empat pieces untuk dijadikan prototype menggunakan kain

linen, knit spandex, dan moscrepe.
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1.5.5. Test
Tahapan ini berfokus pada pengujian hasil prototype dengan menunjukkan

produk kepada klien dan tim penguji untuk mendapat feedback terkait

perkembangan produk.

1.6.Metode Pengumpulan Data

1.6.1. Data Primer
Pengumpulan data primer diperoleh dengan dua metode, yaitu metode

kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara

kepada 6 expert berupa 2 fashion stylists, fashion designer, local brand owner,

pattern maker, dan pemilik toko tekstil dan 6 extreme users, serta dengan

melakukan observasi tipologi terhadap 3 brand serupa. Metode kuantitatif

dilakukan dengan survei daring terhadap 100 user melalui Google Forms dan uji

prototype secara online setelah perancangan.

a. Hasil penggalian data dari experts

Terdapat enam experts yang telah diwawancarai untuk penggalian data

primer, yaitu dua fashion stylist, fashion designer, local brand owner, pattern

maker, dan pemilik toko tekstil. Menurut para experts, konsep capsule

loungewear sudah cocok di masa kenormalan baru ini karena pada masa ini

konsumen lebih memilih produk yang fungsional dan sensitif terhadap harga.

Capsule loungewear mengutamakan kenyamanan dalam desainnya, namun

juga dengan siluet yang rapi dan terstruktur agar dapat digunakan untuk

bekerja. Bahan yang cocok untuk loungewear adalah bahan yang breathable,

ringan namun tetap terlihat rapi dan terstruktur. Aksesoris yang paling nyaman

untuk styling yaitu kancing dan snap buttons. Warna yang digunakan

sebaiknya menggunakan warna-warna yang cocok untuk saling mix and match.

Detail berupa kancing yang monoton dan jahitan kontras cocok untuk

digabungkan dalam satu look. Kisaran harga yang cocok untuk capsule

loungewear yaitu Rp 300.000,- per piece, dengan pemasaran melalui media

sosial.

b. Hasil penggalian data dari extreme users
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Dari wawancara yang telah dilakukan, extreme users mengatakan bahwa

konsep capsule loungewear sudah cocok untuk kenormalan baru karena

nyaman dan tetap rapi digunakan, serta bernilai ekonomis karena dari sedikit

pakaian dapat menjadi banyak opsi gaya. Faktor yang diutamakan pada

capsule loungewear yaitu kenyamanan, kualitas bahan, desain, dan

penggunaan yang praktis. Detail dan warna yang lebih disukai adalah

aksesoris yang monoton dan kombinasi warna earth tones dengan warna yang

sedang tren.

c. Subjek dan Hasil Penggalian Data dari Survei terhadap 100 potential

users

Profil dari 100 potential users ini adalah wanita karir berusia 23-30 tahun,

berdomisili di kota-kota besar di Indonesia, bekerja dari rumah atau onsite

setiap hari maupun bergantian selama seminggu, dan menyukai mix-and-

match pakaian. Sebagian besar responden tinggal di Jakarta dan Surabaya,

bekerja sebagai karyawan swasta, dan bekerja secara bergantian di rumah dan

onsite selama seminggu. Faktor terpenting dalam membeli pakaian adalah

desain, kualitas, dan harga. Kisaran harga yang sesuai untuk capsule

loungewear adalah Rp 300.000,- hingga Rp 500.000,-. Faktor terpenting

dalam busana yang dapat digunakan mix-and-match yaitu kenyamanan.

Sebagian besar responden tertarik dengan konsep capsule loungewear karena

memang menyukai mix-and-match dan praktis untuk semua aktivitas.

Responden paling sering menggunakan kombinasi atasan dan celana dan

menggunakan outerwear untuk bekerja. Detail dan warna yang paling diminati

adalah kancing monoton dan warna-warna netral.

d. Subjek dan Hasil Penggalian Data dari Observasi Tipologi terhadap tiga

Brand

Tiga brand pada observasi tipologi ini adalah VETTA Capsule, Kuro, dan

Josephine Anni. Ketiga brand ini menjual pakaian yang sesuai untuk

digunakan bekerja di rumah maupun onsite, dan brand VETTA Capsule juga

mengadopsi konsep capsule wardrobe. Bahan yang digunakan adalah tencel,

katun, dan campuran rayon dengan style minimalis yang nyaman namun tetap

terlihat rapi. Warna yang digunakan bervariasi mulai dari warna-warna earth
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tones, pastel, hingga warna-warna yang sedang tren seperti forest green dan

russet. Segmen brand adalah menengah-atas, dengan kisaran harga Rp

249.000,- hingga Rp 649.000,- untuk atasan, Rp 279.000,- hingga Rp

649.000,- untuk rok dan celana, Rp 399.000,- hingga Rp 519.000,- untuk

outerwear, Rp 299.000,- hingga Rp 699.000,- untuk dress dan jumpsuit, dan

Rp 499.000,- hingga Rp 899.000,- untuk sets.

1.6.2. Data sekunder
Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan studi literatur melalui jurnal,

buku. artikel di internet dan media sosial.

1.7.Tinjauan Data

1.7.1. Hasil Kajian Pustaka
1.7.1.1.Busana wanita

Busana merupakan salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia selain

makanan dan tempat tinggal. Kata “busana” diambil dari bahasa Sansekerta

“bhusana” yang berarti semua yang dikenakan sebagai penutup tubuh. Menurut

Ernawati (2008), terdapat tiga jenis busana yaitu:

1. Busana mutlak: merupakan busana yang langsung dipakaikan dan menempel

pada kulit tubuh seperti kemeja, blus, celana, rok, termasuk pakaian dalam.

Gambar 1.1 Contoh busana mutlak
(Sumber; COS, 2020)
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2. Milineris: merupakan pelengkap dari busana mutlak yang memiliki fungsi

tertentu seperti tas, sepatu, kacamata, syal, jam tangan, dan barang serupa.

Gambar 1.2 Contoh milineris
(Sumber; Ecwid, 2020)

3. Aksesoris: merupakan pelengkap busana yang hanya berfungsi untuk

menambah estetika. Yang termasuk dalam aksesoris adalah macam-macam

perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, anting-anting, dan sejenisnya.

Gambar 1.3 Contoh aksesoris
(Sumber; Pinterest, 2020)

Saat ini busana sudah lebih dari sekedar kebutuhan dasar. Busana sudah

menjadi gaya hidup dan mencerminkan nilai sosial dan psikologis seseorang.

Menurut Ernawati (2008), terdapat dua faktor pemilihan busana yaitu:

1. Faktor individu: merupakan faktor yang merujuk pada kondisi psikologis

seseorang, meliputi bentuk dan kondisi tubuh, usia, warna kulit, dan

kepribadian.

2. Faktor lingkungan: faktor yang merujuk pada kondisi geografis dan sosial

budaya, meliputi waktu, tempat, aktivitas, dan perkembangan tren busana.
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1.7.1.2.LoungewearWanita

Gambar 1.4 Loungewear set
(Sumber; Laing, 2017)

Loungewear adalah pakaian yang biasa dipakai untuk melakukan aktivitas di

dalam rumah. Saat ini loungewear merupakan busana yang paling diminati oleh

masyarakat karena sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah. Pada awal periode

pandemi COVID-19, penjualan atasan meningkat dibandingkan bawahan.

Menurut Morgan (2020), hal ini disebabkan karena para pekerja melakukan rapat

secara daring dan bagian tubuh yang harus terlihat profesional hanya bagian

pinggang ke atas saja. Terdapat lima macam loungewear yang kerap digunakan

saat bekerja yaitu sets, leggings, sweats, tracksuit, jumpsuit.

1.7.1.3.Capsule Wardrobe

Gambar 1.5 Contoh capsule wardrobe
(Sumber; Jackson, 2020)

Kumpulan dari pakaian yang serba guna dan tanpa batas tren disebut

capsule wardrobe. Istilah capsule wardrobe pertama kali diperkenalkan oleh

Susie Faux pada pertengahan tahun 1970-an (Bang, 2019) . Capsule wardrobe
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diciptakan dengan tujuan agar para konsumen memilih untuk menggunakan

produk pakaian dalam jumlah terbatas namun berkualitas (Sikarskie, 2020). Salah

satu merk yang menerapkan konsep capsule wardrobe dalam produknya yaitu

Vetta Capsule. Setiap koleksinya terdiri dari lima look yang dapat saling dipadu

padankan menjadi tiga puluh gaya.

Gambar 1.6 Padu padan produk Vetta Capsule
(Sumber; VETTA, 2020)

1.7.1.4.TeknikMulti-style

Ada beberapa teknik multi-style pada pakaian yang dapat terlihat jelas

secara kasat mata jika diimplementasikan, yaitu reversible, dapat dilipat atau

diikatkan, dapat di lepas-pasang, dan menggunakan aksesoris seperti kancing,

snap buttons, tali, karet elastik, dan resleting. Aplikasi teknik multi-style pada

pakaian bertujuan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan pakaian,

memperlambat pembuangan pakaian yang sudah usang, dan memperpanjang

umur pakaian (Koo, Dunne, & Bye, 2014), dan juga dapat memberikan opsi

styling kepada konsumen. Adapun teknik multi-style yang akan digunakan pada

perancangan ini adalah teknik lepas-pasang dan menggunakan aksesoris kancing.

1.7.1.5.Teknik multi-style lepas-pasang

Teknik lepas-pasang sudah ada sejak zaman Victorian dan Edwardian, yaitu

berupa kemeja yang bagian kerahnya dapat dilepas-pasang. Dari segi fesyen,

teknik lepas-pasang dapat memberi gaya baru pada suatu pakaian yang

perubahannya jelas terlihat. Dari segi ekonomi, pakaian dengan teknik lepas-

pasang sangat ekonomis karena terkesan seperti membeli banyak pakaian hanya

dengan membeli satu pakaian saja.
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Gambar 1.7 Contoh one-piece yang menggunakan teknik lepas-pasang
(Sumber: VETTA, 2020)

1.7.1.6.Perilaku Konsumen di masa Kenormalan Baru

Adanya pandemi COVID-19 telah mengubah pola konsumsi pada segala

sektor industri, termasuk industri fesyen. Menurut WGSN (2020), salah satu sifat

konsumen yang sering dijumpai di kenormalan baru ini adalah kekhawatiran

finansial. Di Asia, 60% penduduk lebih khawatir akan kesehatan finansialnya,

diikuti dengan kekhawatiran akan virus COVID-19 itu sendiri sebanyak 46% (Yu,

2020). Konsumen yang memiliki kekhawatiran finansial lebih mementingkan nilai

dan manfaat yang didapat dari suatu barang atau jasa. Untuk menyikapi adanya

kekhawatiran finansial pada konsumen, para produsen harus fokus pada produk

multifungsi yang dapat membantu konsumen untuk menghemat pengeluaran

sekaligus membuat aktivitas sehari-hari lebih efisien.

1.7.1.7.Tren Bekerja di Rumah Akibat Pandemi COVID-19

Gambar 1.8 Ilustrasi bekerja dari rumah
(Sumber: Thian, 2020)

Istilah bekerja dari rumah sudah dikenal sejak tahun 1950 di Eropa dengan

sebutan “telework”. Menurut Mungkasa (2020), manfaat bekerja dari rumah bagi

para pekerja antara lain keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir,

menghemat biaya perjalanan, suasana dan jadwal kerja yang fleksibel, serta dapat
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bekerja menyesuaikan kondisi diri. Dari segi dampak secara finansial terhadap

operasional kantor selama pandemi, bekerja dari rumah akan diterapkan di banyak

perusahaan sebagai perencanaan strategis untuk keberlangsungan perusahaan ke

depannya, terutama untuk perusahaan rintisan (Chinniah, Taylor, & Proches,

2020) . Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadaptasi tren bekerja

dari rumah, maka kebutuhan pekerja akan beralih menjadi kebutuhan untuk

bekerja di rumah, termasuk dalam hal berbusana.

1.7.1.8.Tren Desain

Tren desain yang digunakan dalam perancangan ini adalah tren

Fall/Winter tahun 2021/2022. Berikut adalah tren yang digunakan pada

perancangan ini:

1.7.1.8.1. Tren Busana Wanita

Tren busana wanita untuk musim ini adalah workleisure, yaitu konsep yang

muncul dari adaptasi bekerja dari rumah menuju bekerja di masa kenormalan baru

(WGSN, 2020). Jenis busana seperti blazer, tapered trousers, shirt dress, atasan

wrap neck menjadi tren pada musim Fall/Winter 2021/2022.

Gambar 1.9 Jenis busana pada tren Fall/Winter 2021/2022
(Sumber: WGSN, 2020)

1.7.1.8.2. Tren warna

Tren warna pada F/W 2021/2022 dari WGSN kali ini ditujukan untuk

berbagai mood dari yang menenangkan hingga enerjik dan berbagai tema dari

yang bernuansa alami hingga bernuansa kontras dan digital (Thomas, 2019).

Warna untuk musim Fall/Winter 2021/2022 terdiri dari warna-warna netral
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maupun cerah yang berfokus pada warna atasan untuk bekerja dari rumah secara

daring. Warna netral seperti light beige, biru navy, abu-abu, dan hitam dapat

dipadu-padankan dengan warna poppy red yang serupa dengan terracotta, kuning

lemon, dan cornflower blue.

Gambar 1.10 Palet warna untuk tren Fall/Winter 2021/2022
(Sumber: WGSN, 2020)

1.7.1.9.Elemen Desain

Elemen desain merupakan wujud tanpa satuan, yang berarti panjang dan

lebar tidak termasuk dalam elemen desain. Elemen desain dapat dilihat secara

visual maupun diraba (Ahmed & Gurumoorthy, 2017). Berikut adalah elemen

desain yang digunakan pada perancangan ini.

1.7.1.9.1. Garis

Garis merupakan penghubung dari dua titik dan memiliki dimensi panjang.

Jika garis digabung dengan ruang yang tertutup, maka akan berubah wujud

menjadi bidang atau bentuk (Sumathi, 2002. hlm. 33). Terdapat berbagai macam

garis yaitu garis vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung.

Gambar 1.11 Macam-macam garis
(Sumber: Field, 2018)

1.7.1.9.2. Bentuk

Bentuk merujuk pada garis-garis yang membentuk suatu ruang di

dalamnya, maupun garis-garis terluar pada suatu benda yang memiliki ruang

(Sumathi, 2002). Karakteristik bentuk adalah memiliki tiga dimensi yaitu panjang,

lebar, dan tinggi, melingkupi suatu ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sisi.
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Gambar 1.12Macam-macam bentuk
(Sumber: Foundation, 2018)

1.7.1.9.3. Warna

Warna terbentuk dari pantulan gelombang cahaya yang memiliki panjang

tertentu. Berdasarkan teori Newton, ada tujuh spektrum warna sesuai dalam

lingkaran warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.

Pencampuran ketujuh warna tersebut dengan warna putih disebut tint,

pencampuran dengan warna hitam disebut shade, dan pencampuran dengan warna

abu-abu disebut tone (Atmadjaja & Dewi, 1999 : 26).

Gambar 1.13 Lingkaran warna
(Sumber: L.Dang, 2019)

1. Pengelompokkan warna berdasarkan teori Brewster

Berdasarkan teori Brewster, warna dikelompokkan menjadi tiga

yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer merupakan warna

paling dasar yang terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Warna

sekunder merupakan warna yang terbentuk dari percampuran dua warna

primer. Sedangkan warna tersier merupakan percampuran dari warna

primer dan sekunder.

2. Komposisi warna

Komposisi warna adalah susunan dari beberapa warna yang

menghasilkan suatu keterpaduan (Atmadjaja & Dewi, 1999. hlm. 28). Ada

beberapa macam komposisi warna yaitu:
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Gambar 1.14 Komposisi warna
(Sumber: Belenko, 2020)

a. Monokromatik

Monokromatik berasal dari kata mono yang berarti satu dan

chroma yang berarti warna, merupakan kombinasi warna yang hanya

berdasarkan satu warna.

b. Komplementer

Komplementer merupakan komposisi yang terdiri dari dua warna

atau lebih yang saling berhadapan dalam lingkaran warna.

c. Analog

Warna analog terletak berurutan dalam lingkaran warna, umumnya

terdiri dari tiga warna. Contoh warna analog adalah merah, jingga, dan

kuning.

d. Polikromatik

Komposisi warna polikromatik terdiri dari lebih dari tiga atau

empat warna seperti komposisi lainnya. Polikromatik sendiri berarti

banyak warna.

1.7.1.9.4. Gelap-terang (Value)

Gambar 1.15 Contoh penerapan low contrast pada busana
(Sumber: Pinterest, 2020)



15

Value merupakan gelap-terangnya suatu elemen pada desain. Gelap-terang

sangat berpengaruh karena menghasilkan kontras untuk menonjolkan elemen pada

suatu desain tertentu. Gelap-terang juga dapat membuat suatu objek dua dimensi

menjadi lebih hidup dan memiliki nuansa tertentu, seperti pengaruh pada kontras

yang rendah dibandingkan dengan kontras yang tinggi (Hub, 2010).

1.7.1.10. Prinsip desain

1.7.1.10.1. Keseimbangan (Balance)

Keseimbangan merupakan suatu unsur yang menimbulkan adanya kestabilan

dalam suatu desain yang dapat dicapai dengan memperhatikan banyaknya elemen

pada segala sisi dari pusatnya (Mukhirah & Nurbaiti, 2018). Terdapat dua jenis

keseimbangan yaitu:

1. Keseimbangan simetris atau formal

Gambar 1.16 Contoh pengaplikasian keseimbangan simetris dalam pakaian.
(Sumber: Pinterest, 2020)

Keseimbangan dapat dikategorikan simetris apabila beberapa jenis

objek yang serupa diletakkan pada jarak yang sama dari titik pusat.

Keseimbangan simetris disebut formal karena keseimbangan simetris

stabil, mudah dimengerti, namun kurang variatif dalam pengaplikasiannya.

2. Keseimbangan asimetris atau informal
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Gambar 1.17 Contoh pengaplikasian keseimbangan asimetris dalam pakaian
(Sumber: Pinterest, 2020.)

Keseimbangan dapat dikategorikan asimetris apabila salah satu

jarak dari titik pusat mengandung lebih banyak objek dari jarak yang lain.

Keseimbangan asimetris disebut informal karena bersifat dinamis dan

pengaplikasiannya lebih variatif.

1.7.1.10.2. Harmoni (Harmony) dan kesatuan (unity)

Gambar 1.18 Koleksi Pre-fall 2015 Versace sebagai contoh penerapan harmoni dalam sebuah
koleksi

(Sumber: Cardini, 2014)

Menurut Mukhirah & Nurbaiti (2018: 36), harmoni atau kesatuan prinsip

desain yang paling utama yang menyatukan semua prinsip desain. Harmoni

merupakan sebuah keadaan di mana semua elemen desain dan penerapan prinsip

desain saling membentuk sebuah desain yang indah. Jika satu prinsip desain saja

tidak diterapkan, maka suatu desain bisa dikatakan kurang berharmoni.

1.7.1.10.3. Aksen atau pusat perhatian (Point of Interest)
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Gambar 1.19 Contoh penggunaan aksen dalam produk fesyen
(Sumber: BEAMS, 2020)

Aksen atau pusat perhatian adalah di mana suatu elemen lebih dominan

ketimbang elemen-elemen lainnya dalam suatu desain (Mukhirah & Nurbaiti,

2018). Aksen harus menjadi yang pertama kali dilihat dalam sebuah objek desain

sebelum beralih ke elemen lainnya.

1.8. Perancangan

1.8.1. Design Brief

Tabel 1.1 Design brief
(Sumber: Hermanto, 2020)

Koleksi musim Fall/Winter 2021/2022 ini bernama “Opus Domi”, terdiri

dari capsule loungewear yang nyaman digunakan untuk bekerja sehari-hari.

Perancangan ini menggunakan konsep capsule di mana pengguna dapat memadu

padankan pakaian untuk menyesuaikan tempat dan suasana bekerja. Target
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market utama dari koleksi ini adalah wanita karir berusia 25-30 tahun, bekerja

secara WFH maupun onsite, tinggal di daerah metropolitan Indonesia dengan

ekonomi menegah ke atas. Style koleksi ini adalah minimalis dan clean-cut,

menggunakan siluet H dan I, serta menggunakan warna netral dan warna tren.

1.8.2. Moodboard

Gambar 1.20Moodboard
(Sumber: Hermanto, 2020)

Moodboard adalah kumpulan berbagai objek bentuk, foto, dan warna yang

bertujuan untuk membantu menentukan produk yang mewakili target pasar

tertentu (Septian & Leksono, 2018). Koleksi ini bernama “Opus Domi” yang

berarti “bekerja di rumah” dalam bahasa Latin. Koleksi ini terinspirasi dari

kebiasaan bekerja yang berubah menjadi tidak menentu sejak pandemi COVID-19

dan masa kenormalan baru.

1.8.3. Design and Illustration

Gambar 1.21 Lima desain terpilih
(Sumber: Hermanto, 2020)

Terdapat lima look desain yang telah dipilih untuk dijadikan satu koleksi.

Koleksi ini terdiri dari dua potong atasan, tiga potong celana, dua potong
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detachable dress, dan satu cardigan. Tiap pieces dalam satu look didesain agar

dapat saling dipadu padankan satu dengan yang lain.

1.8.4. Prototype

Gambar 1.22 Prototype atasan
(Sumber: Hermanto, 2020)

Gambar 1.23 Prototype celana
(Sumber: Hermanto, 2020)

Gambar 1.24 Prototype cardigan
(Sumber: Hermanto, 2020)
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Gambar 1.25 Prototype rok detachable
(Sumber: Hermanto, 2020)

Gambar 1.26Mix-and-match antar prototype
(Sumber: Hermanto, 2020)

Prototype langsung dibuat dari kain, trims, detail jahitan kontras, dan

warna asli untuk tiap piece nya. Prototype dibuat sesuai dengan hasil jadi maupun

simulasi pada toile sebagai acuan produksi. Dengan diterapkannya konsep capsule

wardrobe pada perancangan ini, setiap pakaian dari tiap look dapat saling dipadu

padankan satu dengan yang lain.
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1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir

1.9.1. Kesimpulan
Capsule loungewear adalah pakaian rumah yang dapat digunakan untuk

bekerja dengan konsep capsule wardrobe di mana setiap pakaian dapat saling

dipadu padankan satu dengan yang lain. Desain siluet pada capsule loungewear

dibuat nyaman dengan bentuk dan cutting pakaian yang rapi dan terstruktur agar

cocok untuk digunakan bekerja. Pemilihan warna meliputi warna-warna netral dan

beberapa warna komplementer sesuai tren agar tidak terlihat monoton. Detail yang

digunakan yaitu kancing berwarna monoton dan contrast stitching, juga teknik

detachable menggunakan snap buttons pada dress. Bahan yang digunakan yaitu

linen, knit spandex, dan moscrepe.

1.9.2. Feedback Pra Tugas Akhir
Menurut para dosen FPD Universitas Ciputra saat sidang proposal,

implementasi prototype sudah sesuai dengan ilustrasi namun desain masih terlalu

basic sehingga perlu adanya detail tambahan agar tampak busana secara

keseluruhan terlihat tidak biasa saja. Selain itu, bahan yang digunakan untuk rok

pada look 4 terlihat kaku dan potongan polanya kurang tepat, sehingga untuk

revisi berikutnya bila ada look yang terdiri dari dress harus memperhatikan

pemilihan bahan dan pola. Warna pada mix-and-match sudah terlihat sesuai,

hanya saja warna kuning pada cardigan look 2 terlalu mencolok dan kurang cocok

untuk dipadu padankan dengan pieces lain.

Selanjutnya feedback ditunjang dengan melakukan uji coba terhadap

experts dan extreme users. Uji coba terhadap experts dilakukan untuk mendapat

feedback mengenai penggunaan warna, kesesuaian desain, serta kualitas bahan

dan hasil produksi. Uji coba terhadap extreme users dilakukan untuk mendapat

feedback mengenai hasil produksi, preferensi desain, dan user experience sebagai

konsumen.
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