
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Dunia telah diguncang dengan pandemi virus corona atau Covid-19 yang 

menyebabkan banyak sekali kegaduhan serta kerugian dan salah satu negara yang 

juga terdampak adalah Indonesia. Tentunya segala keputusan yang diambil oleh 

pemerintah yang salah satunya adalah memberlakukan work from home bagi 

pekerja dan online class menyebabkan masyarakat lebih banyak beraktifitas hanya 

didalam dan disekitar rumah saja. Dan hal ini tentunya menimbulkan masalah 

baru, dimana terlalu banyak di dalam rumah dan kurangnya sosialisasi dengan 

masyarakat luar meberi dampak negatif terhadap kesehatan mental masyarakat.  

Untuk mengurangi stress dan rasa bosan, masyarakat mulai berusaha untuk 

mencari kegiatan dan rutinitas baru yang dapat mengisi waktu luang dan 

meningkatkan semangat. Dari data yang ada dan diteliti oleh Marya Yenita Sito-

hang dan Mochammad Wahyu Ghani (2021) setiap satu dari lima orang di In-

donesia yang sebelumnya tidak berolahraga, memulai kebiasaan hidup sehat dan 

olahraga setelah pandemi terjadi. Sebagian besar masyarakat melakukan olahraga 

selama 30-60 menit setiap satu hingga dua kali dalam seminggu. Hal ini juga dap-

at dibuktikan dari hasil survei oleh Visi Teliti Seksama (2020) mengenai tren 

fesyen selama pandemi dan era new normal dan telah diisi oleh 1,128 responden 

dimana 640 responden telah membenarkan adanya perubahan style berpakaian 

selama pandemi yang dipengaruhi oleh adanya perubahan aktivitas sehari - hari 

yaitu dengan bertambahnya aktifitas berolahraga. 

Karena banyak kegiatan olahraga yang akhirnya dilakukan didalam rumah 

yang juga diiringi dengan online meeting dan online class maka dibutuhkan paka-

ian yang nyaman dan multifungsi untuk dipakai seharian di rumah namun tetap 

stylish dan sopan untuk dikenakan selagi online dan juga yang dapat sekaligus 

nyaman dan cocok saat dikenakan sebagai pakaian olahraga. 
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Dari survei yang dilakukan oleh Visi Teliti Seksama juga ditemukan se-

banyak 466 responden membenarkan adanya perubahan style dari yang lebih rapi 

dan formal terhadap style yang lebih santai dan nyaman. Oleh karena permasala-

han tersebut, maka POOSH menciptakan solusi dengan membuat set pakaian ath-

leisure yang memiliki desain yang kasual dan multifungsi agar dapat memberikan 

kenyamanan bagi pemakainya, serta dapat dikenakan untuk bekerja dan kuliah 

online dan juga dapat sekaligus berfungsi sebagai pakaian olahraga. Hal ini di-

harapkan juga dapat mengurangi konsumerisme masyarakat akan pakaian. 

Kata kunci: Pakaian athleisure, Pakaian kasual, Pakaian multifungsi, Olahraga. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Merancang Pakaian Athleisure Wanita Dengan Menggunakan 

Konsep Kasual Multifungsi ? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Menciptakan desain fesyen pakaian athleisure wanita dengan menggunakan 

konsep kasual dan multifungsi 

1.4. Batasan Perancangan  

 Adapun Batasan perancangan diantaranya sebagai berikut : 

1.4.1 Batasan Keilmuan 

 Ilmu seni desain fesyen 

1.4.2 Batasan Material 

 Bahan micropoly spandex, fleece, taslan, scuba. 

1.4.3 Batasan Market 

a. Geografis : Kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan) 

b. Demografis : Wanita mapan berusia 20 - 35 tahun. 
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c. Psikografis : Bertujuan untuk konsumen yang bersifat Achievers. 

1.4.4 Batasan Waktu 

 Proses perancangan Tugas Akhir ini akan dilakukan selama 6 bulan. 

1.5. Tahapan Perancangan 

Proses perancangan Tugas Akhir ini menggunakan metode design thinking 

dimana pada prosesnya lebih diarahkan kepada upaya berpikir kreatif dengan 

langkah kerja tertentu yang pada umumnya bergerak melalui implementasi yang 

mencakup 5 langkah, yaitu : 

a. Emphatize : banyak orang yang merasa bingung di tengah pandemi dan new 

normal ini dimana mereka terpaksa melakukan segala macam kegiatan di 

rumah saja, pakaian kerja dan kuliah online yang tetap harus rapi namun 

karena di rumah saja pakaian yang terlalu formal akan menjadi kurang nya-

man. Di sisi lain dibutuhkan pula pakaian olahraga. Maka dari itu diperlukan 

setelan pakaian yang dapat dikenakan untuk segala kegiatan tersebut. 

b. Define : pengumpulan informasi mengenai permasalahan inti dimana 

masyarakat memerlukan pakaian yang nyaman dan dapat digunakan untuk 

olahraga namun juga sekaligus dapat dikenakan sebagai pakaian untuk beker-

ja dan berkuliah. 

c. Ideate : berfokus pada perancangan pakaian olahraga yang memiliki desain 

kasual multifungsi namun tetap dapat berfungsi sesuai kaidah pakaian olahra-

ga. Style yang diimplementasikan dalam desain ini adalah kasual dengan 

menggunakan warna cerah dan netral dengan bahan  

d. Prototype : akan dilakukan proses pembuatan sample desain dan dilanjutkan 

dengan merealisasikan ide dan dalam proses ini semua aspek dari kenya-

manan, bahan, desain, dan sisi fungsional yang ada dibuat dengan sebaik dan 

sepersis mungkin dengan desain akhir yang diinginkan. 

e. Test : tahapan ini dilakukan untuk menguji hasil dari prototype yang dibuat 

dimulai dari kekuatan dan kenyamanan bahan, apakah cutting yang dibuat su-
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dah cocok dan pas. Lalu setelah itu produk prototype akan ditunjukan kepada 

tim penilai dan setelah itu tim penilai akan memberikan feedback untuk per-

baikan di tahap selanjutnya. 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode - metode campuran kualitatif 

dan kuantatif 

1.6.1.  Data Primer 

1.6.1.1.Kualitatif 

 Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

wawancara dan juga observasi studi tipologi. 

a. Wawancara : dilakukan terhadap 6 extreme user serta 6 expert 

b. Observasi Studi Tipologi : Menggali data dan juga observasi ke kompetitor. 

1.6.1.2.Kuantitatif 

 Kuesioner online terhadap 175 wanita yang memiliki aktivitas olahraga 

dan memiliki aktivitas bekerja ataupun berkuliah secara online. Lalu dilakukan 

juga survey mengenai persepsi desain dan uji coba mengenai desain dan pakaian 

yang telah di produksi. 

1.6.1.3.Subjek dan Hasil Penggalian Data Primer 

a. Kesimpulan wawancara Expert, mengatakan bahwa perancangan paka-

ian athleisure dengan konsep kasual dan multifungsi merupakan perancan-

gan yang menarik dan juga tepat untuk menjadi solusi bagi permasalahan 

yang timbul akibat pandemi dan new normal. Namun ada beberapa hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan seperti desain yang harus mengiku-

ti selera dan budaya dari target market, pemilihan warna yang diminati dan 

juga sesuai dengan tren yang ada, pemilihan bahan yang tepat dan sesuai 

dengan fungsinya, serta harga yang disesuaikan dengan masyarakat dan 

target market. 

b. Kesimpulan wawancara dengan Extreme User, mereka setuju dan ter-

tarik dengan perancangan athleisure dengan konsep kasual dan multi-
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fungsi. Dari beberapa referensi gambar dan style para extreme lebih 

menyukai pakaian olahraga yang tidak terlalu ketat atau biasanya mereka 

mengenakan pakaian ketat yang kemudian dilapisi dengan luaran yang 

ringan dan loose. Untuk celana sendiri, beberapa extreme lebih terbiasa 

dengan celana legging namun beberapa lebih nyaman mengenakan sweat 

shorts. Faktor terpenting yang harus diperhatikan menurut pada extreme 

saat membeli pakaian olahraga adalah kenyamanan dan harga. 

1.6.2. Data Sekunder 

 Pengumpulan data diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, ar-

tikel, website, dan media sosial yang relevan sebagai pendukung dalam menyele-

saikan Tugas Akhir ini. 

1.7. Tinjauan Data 

Berdasarkan data dan latar belakang dari penulisan ini maka penulis 

melakukan peninjauan data dari beberapa literatur, buku, dan website yang 

berhubungan dan dapat menunjang pengetahuan serta pengembangan terhadap 

projek yang akan dikerjakan. 

1.7.1. Hasil Kajian Pustaka 

 A. Pakaian Wanita 

Pakaian seringkali juga disebut sebagai busana, adapun menurut Sri 

Widarwati (2000) busana dapat dikelompokan berdasarkan kesempatan 

pakai, antara lain yaitu busana kerja, rumah, rekreasi, pesta, dan olahraga. 
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 B. Pakaian Athleisure 

   Pakaian athleisure memiliki ciri khas yaitu penggunaan bahan 

yang nyaman, tahan lama, fleksibel, dan memiliki bentuk desain yang smart 

look, Karena dianggap fungsional dan dapat berintegrasi secara sempurna 

terhadap gaya hidup sosial yang aktif (Kimani, 2017). Setiap orang biasanya 

memiliki selera dan gaya yang berbeda sesuai dengan pribadi dan kegiatan 

masing - masing."

" C. Pakaian Kasual 

   Pakaian kasual atau yang sering diketahui juga sebagai pakaian 

santai muncul pertama kali pada tahun 80-an, Busana ini biasanya dike-

nakan pada waktu bersantai. Pakaian jenis ini lebih menekankan pada 

kenyamanan.  

 D. Teori Elemen Desain 

   Menurut Supriyono (2010) pada bukunya yang berjudul Desain 

Komunikasi Visual Teori dan Aplikasi, beberapa elemen pending dalam de-

sain adalah garis, bidang, warna, gelap terang, tekstur, dan ukuran. Adapun 

dalam desain fesyen  
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Gambar 1.1 pakaian athleisure 
Sumber data : (Adidas, 2020)



 a. Siluet I dan H 

   Menurut Sri Adrianti Kamil (1986 : 69) yang disebut siluet adalah 

garis luar dari suatu pakaian. Pada perancangan ini digunakan cutting yang 

lurus membentuk huruf H dan tidak terlalu body fit agar dapat lebih nyaman 

dikenakan dan memberikan sedikit sirkulasi pada lapisan kedua pakaian 

olahraga yang akan dibuat. 

 b. Potongan fit body 

   Menurut Chadidjah (1987 : 22) bidang tersusun dalam suatu ruang, 

terjadilah suatu bidang. Pakaian bagian dalam akan dibuat dengan desain fit 

body agar memberikan kenyamanan maksimal bagi pemakainya dimana 

pakaian olahraga yang ketat dapat lebih efektif menyerap keringat dan flek-

sibel.  

 E. Teori prinsip desain 

 Dalam teori desain busana, prinsip desain adalah cara mengenakan, 

mekombinasikan, memposisikan unsur-unsur dasar dan elemen desain 

berdasarkan aturan dan prosedur tertentu. Adapun beberapa teori desain 

yang diterapkan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut: 

 a. Emphasis 

   Arti kata emphasis adalah tegasan, perhatian, tekanan, titik berat. 

Maka dari itu pada umumnya pengertian emphasis adalah sebuah penekanan 

sebuah objek tertentu dalam sebuah karya ataupun produk bernilai seni.  

 b. Harmoni dan Kesatuan 

   Harmoni atau selaras merupakan Paduan unsur-unsur estetika di-

padu secara berdampingan maka akan timbul kombinasi tertentu dan timbul 

keserasian/harmoni (Dharsono Sony Kartika: 2004)  
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 d. Keseimbangan 

   Menurut KBBI dalam konteks ilmu fisika (KBBI, 2016) kesemibangan 

adalah keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat 
diimbangi dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.  

" F. Tren Fesyen, Material, dan Warna 

   Perancangan pakaian athleisure ini akan mengambil beberapa jenis 

tren pakaian athleisure yang didapatkan dari WGSN A/W 2021 yang telah 

dipilih dan disesuaikan dengan target market dan tujuan perancangan yang 

ada. Adapun beberapa key trend yang akan digunakan adalah : 

   Material yang digunakan dalam perancangan ini adalah micropoly 

spandex, double knit, dan taslan. Dan warna yang digunakan adalah warna 

tosca, pink, dusty pink, cream.!

 8Gambar1.6 Tren Warna 2021 
Sumber data : (WGSN, 2020)

Gambar 1.3 Key Trend Athleisure 
Sumber data : (WGSN, 2020)

Gambar 1.4 Key Trend Athleisure 
Sumber data : (WGSN, 2020)

Gambar 1.5 Key Trend Athleisure 
Sumber data : (WGSN, 2020)

Gambar 1.2 Key Trend Athleisure 
Sumber data : (WGSN, 2020)



1.8. Perancangan 

1.8.1.  Design Brief 

a. Project summary 

Pakaian athleisure telah menjadi tren pakaian yang diminati oleh 

masyarakat luas karena adanya perubahan gaya hidup dan ruang lingkup 

kegiatan yang menjadi lebih terbatas dan lebih banyak menghabiskan 

waktu di rumah saja. Perancangan pakaian olahraga dengan konsep kasu-

al multifungsi akan menjadi solusi pakaian terbaik bagi masyarakat di-

mana tidak perlu lagi berganti - ganti pakaian terus menerus ketika di 

rumah saja. Dengan satu set pakaian athleisure saja pemakainya dapat 

melakukan segala jenis kegiatan namun tetap dengan nyaman dan juga 

dapat leluasa bergerak selama beraktivitas di rumah dan sekitar. 

b. Overview  

 Membuat pakaian athleisure yang dapat dikenakan sebagai pakaian 

multifungsi. 

c. Purpose 

 Merancang pakaian athleisure wanita dengan konsep kasual 

multifungsi agar dapat dengan nyaman beraktivitas di rumah namun 
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Tabel  1.1 Design Brief 
Sumber data : (Lennial, 2020)



tetap sopan dalam bekerja dan kuliah online serta dapat dikenakan 

sekaligus sebagai pakaian olahraga. 

d. Target market  

1. Demografis, wanita 20 - 35 tahun, young professional dan maha-

siswa 

2. Ekonomi, menengah Keatas (pendapatan diatas Rp. 5.000.000) 

3. Geografis, Indonesia, urban, tropis 

e. Competitor 

Beberapa brand yang menjadi kompetitor dari brand POOSH 

adalah CORENATION yang merupakan local brand, serta Lululemon 

yang merupakan global brand. Dari brand competitor tersebut dite-

mukan adanya perbedaan kualitas dan juga harga yang cukup sig-

nifikan. 

1.8.2. Moodboard 

 Dalam perancangan ini dibuat sebuah moodboard yang dapat digunakan 

sebagai patokan desain. Moodboard yang dibuat berisikan key point dan palet 

warna yang akan digunakan dalam setiap desain yang ada. Key point dan palet 

warna yang ada dalam moodboard tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawan-

cara, dan survei yang telah dilakukan oleh perancang sebelum melakukan peran-

cangan.!
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Gambar 1.7 Moodboard 
Sumber data : (Lennial, 2020)



1.8.3. Rough Sketches 

 Pada tahapan ini dibuat 50 desain berupa rough sketch yang terinspirasi 

dari moodboard yang telah disesuaikan dengan observasi dan juga wawancara 

yang telah dilakukan. Dari 50 desain yang dibuat dipilih 5 desain akhir yang akan 

diproduksi. 

1.8.4. Design and Illustration 

 setelah melalui proses kurasi dari 50 rough sketches lalu dipilihlah 5 de-

sain yang masing - masing desain terdiri atas satu set pakaian olahraga berupa 

sport bra, celana olahraga, dan luaran. Total pakaian yang akan diproduksi dari 

desain yang terpilih adalah 5 atasan, 5 bawahan, dan 5 luaran.!
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Gambar 1.8 Kumpulan Rough Sketches 
Sumber data : (Lennial, 2020)

Gambar 1.9 Final Design 
Sumber data : (Lennial, 2020)



1.8.5. Eksplorasi Desain 

Dalam perancangan pakaian olahraga dengan konsep multifungsi ini peran-

cang melakukan eksplorasi desain agar dapat menemukan pengembangan desain 

yang dapat menunjang fungsi pakaian yang dirancang sebagai pakaian yang nya-

man dan leluasa untuk dikenakan dalam aktivitas yang aktif dan berolahraga. 

Maka dalam perancangan ini dalam salah satu desainnya dibuatlah pakaian luaran 

yang merupakan hoodie. Hoodie sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu “hood” 

yang berarti tudung atau penutup kepala. Hoodie memiliki fungsi sebagai pelin-

dung sekaligus penutup kepala baik dari cuaca panas ataupun hujan.  

Pada perancangan sport bra dan legging akan menggunakan siluet body fit  

agar memberikan kelulasaan bagi penggunakanya, ada juga desain celana yang 

merupakan pengimplementasian boxer short / running short yang dapat dikenakan 

untuk kegiatan olahraga yang lebih menggunakan banyak gerakan.  

1.9. Kesimpulan dan Feedback hasil prototype 

Pemilihan warna pada perancangan awalnya merupakan warna gelap hitam 

dengan pencampuran warna jingga dan cream namun setelah membuat prototype 

dan dilihat bahwa pemilihan warna tersebut kurang menarik dan kurang selaras 

dengan hasil survey pemilihan warna dari target market, sehingga pada perancan-

gan produk akhir warna yang dipilih lebih condong ke arah warna yang feminim 

karena target market dari perancangan ini adalah wanita sehingga para wanita 

yang memakai pakaian olahraga ini akan tetap merasa cantik meskipun sedang 

berolahraga.!
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Gambar 1.10 Perubahan warna 
Sumber data : (Lennial, 2020)



Adapun untuk jaket parasut pada awalnya menggunakan bahan taslan polos 

namun diganti menjadi material dengan warna ombre pink cream yang akan di 

print di kain taslan. Hal ini dibuat agar jaket yang dibuat tidak monoton dan men-

jadi lebih menarik dan warna yang digunakan adalah warna yang soft dan netral 

sehingga memberikan kesan santai bagi penggunanya. Desain dari jaket parasut 

yang dibuat pun telah diubah yaitu pada bagian resleting yang awalnya tidak berl-

idah, akhirnya diberi lidah agar dapat menutupi resleting agar memperkecil ke-

mungkinan air masuk melalui celah resleting sehingga fungsi water repellent dari 

jaket dapat menjadi lebih maksimal. Pada bagian kerah pun yang pada desain se-

belumnya menggunakan resleting yang memanjang hingga kerah, pada desain 

akhir kemudian diubah menjadi kancing.!
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Gambar 1.11 Perubahan warna dan desain jaket 
Sumber data : (Lennial, 2020)


