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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Seiring perkembangan zaman gaya berbusana para laki-laki mengalami 

perkembangan pula, tak hanya menampilkan kesan yang formal saja tetapi dizaman 

sekarang juga muncul istilah busana semi-formal pada kaum laki-laki. Busana 

semi-formal merupakan perpaduan gaya berbusana formal dengan non-formal 

tetapi lebih terkesan casual daripada pakaian formal (Dara,2019). Sedangkan 

busana laki-laki merupakan pakaian yang dipakai dan melekat pada tubuh laki-laki 

dewasa atau remaja. Jadi busana semi-formal pada laki-laki merupakan busana 

dengan menampilkan perpaduan look formal dan non-formal atau lebih ke casual. 

Dalam perancangan ini menggunakan busana semi-formal pada busana laki-laki 

karena ingin menampilkan kesan casual tetapi tetap bisa stylish dan rapi 

Adanya perkembangan dunia fashion di Indonesia, membuat orang-orang 

banyak bergaya fashion stylish dengan gayanya masing-masing. Di Indonesia 

sendiri, di jaman yang semakin moderen ini banyak muncul maupun berkembang 

trend fashion, salah satunya yang populer dikalangan anak muda dan tak terlekang 

oleh waktu yaitu gaya berbusana street style atau busana jalanan. Street style sendiri 

merupakan gaya berpakaian yang casual tetapi tetap stylish dan nyaman digunakan 

(Lestari,2019).  

Perkembangan zaman yang semakin moderen di Indonesia menuntut setiap 

orang yang mengikuti trend fashion untuk tampil trendi terutama dikalangan 

generasi muda. Generasi muda saat ini cenderung memilih sesuatu yang moderen 

ketimbang sesuatu yang berkaitan dengan budaya Indonesia (Putri,2018), 

dikarenakan pengaruh budaya asing yang sekarang banyak di ikuti oleh para 

generasi muda sehingga apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia berkurang 

apalagi didalam hal berbusana dengan menggunakan kain khas Indonesia. Guna 

untuk menunjang pemberdayaan kebudayaan Indonesia adalah lewat kain tenun 

tradisional yaitu salah satunya kain tenun lurik yang pembuatannya masih 

menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Lewat selembar kain tenun lurik 

bukan hanya menunjukkan keindahan dari motif kain tenun lurik tersebut saja tetapi 

juga akan menonjolkan filosofi yang terdapat pada kain tenun lurik. Lurik sendiri 



2 

 

merupakan kain tenun tradisional bermotif garis-garis. Kain tenun lurik memiliki 

banyak macam motif dan seiring perkembangan zaman motif tersebutpun juga ikut 

berkembang. Berkaitan dengan hal pelestarian kebudayaan Indonesia lewat kain 

lurik ATBM yang semakin terkikis dikalang generasi muda maka dari itu brand 

Natasya membuat suatu solusi busana ready to wear semi formal pria berkonsep 

streetwear dengan mengaplikasikan kain tenun lurik sebagai penunjang 

permberdayaan kebudayaan Indonesia lewat dunia fashion tanpa menghilangkan 

estetika dan makna filosofi kain tenun lurik tradisional tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang busana semi formal pria berkonsep streetwear dengan 

mengaplikasikan kain tenun lurik?  

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Merancang busana semi formal pria berkonsep streetwear dengan 

mengaplikasikan kain tenun lurik. 

 

1.4. Batasan Perancangan  

1.4.1  Batasan Keilmuan 

Ilmu seni desain fesyen dengan menggunakan street style.  

1.4.2 Batasan Material 

Menggunakan kain tenun lurik dengan bahan 100% katun dan 

dikombinasikan dengan kain drill sebagai bahan pelengkap. 

1.4.3 Batasan Pasar  

a. Geografis: Batasan wilayah adalah kota-kota besar seperti 

Jakarta dan Surabaya 

b. Demografis: Anak muda laki-laki usia kisaran 20 – 30 tahun 

dengan status sosial menengah ke atas. 

c. Psikografis: Perancangan ini ditujukan kepada innovators dan 

experiencers. 
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1.4.4 Batasan Waktu  

Proses perancangan Tugas Akhir ini dilakukan selama 6 bulan, 

dimulai dari bulan januari 2021 hingga bulan juni 2021. 

 

1.5. Tahapan Perancangan 

Proses perancangan pada Tugas Akhir saya ini menggunakan metode design 

thinking. Menurut Lazuardi dan sukoco dalam (Kelley & Brown, 2018) design 

thinking yaitu dimana untuk mendapatkan hasil yang terbaik adalah dengan 

membayangkan seperti apa solusi yang ideal kemudian melakukan pengamatan dan 

menghasilkan sampai menjadi solusi nyata. Terdapat elemen-elemen penting 

didalamnya yaitu sebagai berikut: 

a. Emphatize: Dikarenakan generasi muda jaman sekarang kurang 

apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia khususnya kain tradisional 

sehingga dalam proses ini berfokus untuk mengaplikasikan kain lurik 

pada busana moderen pria dengan konsep streetwear. 

b. Define: Mengumpulkan informasi tentang penyelesaian masalah ini, 

dengan menyesuaikan perkembangan zaman pada busana anak muda 

dengan mengaplikasikan kain tenun lurik dengan konsep streetwear. 

c. Ideate: Ide yang didapat untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menciptakan busana pria bergaya streetwear dengan 

pengaplikasian kain tenun lurik didalamnya. 

d. Prototype: Di lakukan proses mulai dari mendesain dan merealisasikan 

ide. Melalui proses ini semua aspek yang desain yang ada, akan dibuat 

semirip mungkin, dengan kualitas yang baik. 

e. Test: Di tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap hasil prototype 

yang dibuat, mulai dari material, struktur, style, dan dibuat dengan 

ukuran yang pas. Lalu tahap selanjutkan akan di presentasikan kepada 

tim penilai. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

1.6.1 Data Primer 
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Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini digunakan metode 

gabungan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk melakukan 

wawancara dengan expert user sebanyak enam orang yaitu fashion designer, brand 

owner, 2 fashion stylist, graphic designer. Lalu mewawancarai extreme user 

sebanyak enam orang yang bergaya streetstyle dan pengguna streetwear pada pria 

serta melakukan observasi tipologi brand. Metode penelitian kualitatif  pada 

perancangan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana 

peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Untuk memperoleh data 

kuantatif, dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 100 responden yang 

ditargetkan kepada market yang dibutuhkan yaitu pria berumur 18-35 tahun. 

Kuisoner ini dibuat dalam bentuk google form dan disebarkan melalui Instagram, 

LINE, dan Whatsapp. Hasil pengumpulan data dari expert dan extreme tertera pada 

sub bab 1.7.2 

 

1.6.2 Data Sekunder  

Dalam memperoleh data sekunder dibutuhkan study literature berupa jurnal, 

artikel, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan seperti tentang fashion dan 

buku-buku yang membahas kain tenun, busana pria, dan streetwear. Selain itu juga 

akan menggunakan website serta social media yang relevan untuk mendukung teori 

yang ada. Hasil data tertera pada sub bab 1.7. 

 

1.7. Tinjauan Data  

1.7.1. Hasil Tinjauan Pustaka 

1.7.1.1. Busana Semi Formal Pria 

Dalam menswear, istilah semi-formal dan formal mudah disalah artikan. 

Pakaian formal pria biasanya mengacu pada,misal kemeja dengan dasi putih atau 

hitam dan jas, sedangkan pakaian semi-formal lebih santai. Jadi pakaian semi-

formal adalah pakaian yang lebih bergaya daripada pakaian yang formal. Busana 

semi-formal sendiri merupakan campuran gaya berpakaian formal dipadukan 

dengan gaya yang lebih santai sehingga didapatkan look yang tetap stylish dan rapi. 

Melalui pakaian semi-formal lebih didapati banyak variasi style yang di inginkan 

daripada pakaian formal. Kode berpakaian semi-formal untuk pria berkesan lebih 
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fleksibel karena dalam pemilihan warna, model baju, bahan, dan style lebih 

variatif karena bisa memadukan sendiri busana dan style seperti apa yang ingin 

digunakan, dengan demikian dapat tampil sebagai versi yang lebih santai. Pakaian 

semi-formal lebih disukai oleh sebagian besar pria muda, karena memiliki tujuan 

“smart style”, yang berarti busana pria yang memiliki gaya lebih elegant dengan 

memadu padankan busana sendiri (Osborn, 2020). 

 
 

Gambar 1.1 Busana Pria Semi Formal 
Sumber: (Thawley, 2017) 

 
 

1.7.1.2. Streetwear Fashion  

Definisi streetwear dalam kamus cukup sederhana yaitu pakaian yang modis 

dan kasual. Streetwear melibatkan produksi, promosi, dan penjualan kembali mode 

kasual. Target pasar pada streetwear yaitu kebanyakan di bawah 25 tahun. Sebagian 

besar awalnya streetwear didominasi oleh kaum pria karena menggambarkan 

penampilan yang maskulin. Streetwear itu sederhana dan merupakan pengganti dari 

gaya mode yang rumit pada masa itu. Streetwear dalam arti sederhana yaitu dengan 

orang-orang memakai kaus oblong dan hoodie karena dapat memberikan 

kenyamanan dan ekspresi diri.  Seperti gerakan budaya besar lainnya, streetwear 

dengan cepat meningkat secara bersamaan di kota dan wilayah besar di seluruh 

dunia termasuk Indonesia. Dan seperti gerakan budaya besar lainnya, streetwear 

tidak bangkit dalam ruang hampa. Streetwear tidak boleh dipandang sebagai tren 

dalam mode saja, tetapi sebagai dasar tumpuan mode yang tumbuh besar dan 

memberikan kekuatan pada budaya populer yang mencakup mode, seni, dan music 

("Streetwear History & Definition", 2019). 

 



6 

 

Di Indonesia sendiri streetwear juga berkembang pesat karena minat anak 

muda-mudi Indonesia yang besar terhadap fashion streetwear. Oleh karena alasan 

tersebut, brand-brand internasional khususnya streetwear mulai menargetkan 

Indonesia untuk mengivestasikan brand mereka di Indonesia karena market 

Indonesia yang sangat berpotensi membawa kuntungan bagi brand-brand tersebut.  

 

1.7.1.3. Kain Tenun Lurik 

Secara umum pengertian tenun adalah sebagai proses pembuatan kain dengan 

menyilangkan benang secara vertikal (lungsi) dan horisontal (pakan) dengan 

menggunakkan sebuah alat. Menenun adalah salah satu cara pembuatan kain yang 

mempunyai prinsip-prinsip menjalin bagian vertical dengan bagian yang 

horizontal. Kain tenun lurik merupakan kain tradisional yang kaya sarat akan 

makna dan juga memiliki keindahan estetika serta filosofi di baliknya. Motif garis-

garis yang terdapat pada kain lurik menggambarkan nilai kesederhanaan hidup. 

Dalam selembar kain tenun lurik yang hanya memiliki unsur motif garis dan bidang 

saja tetapi disetiap motifnya memiliki maknanya sendiri-sendiri (Setyo Adji & 

Wahyuningsih, 2018) 

Kain tenun lurik memiliki 3 motif dasar yaitu motif lajuran dimana garis-

garisnya membujur searah benang lungsi, motif pakan malang dimana motif garis-

garis melintang searah benang pakan, dan motif cacahan merupakan campuran 

antara motif lajuran dan motif pakan. 

 
 

Gambar 1.2 Tiga Motif Dasar 
Sumber: (Hariyanto, 2020) 

 
 
1.7.1.4 Filosofi Kain Tenun Lurik  

Kain tenun lurik tradisional mempunyai banyak ragam motif yang khas 

serta memiliki makna simbolis. Seiring berkembangnya zaman, munculah motif-

motif moderen dari kain tenun lurik yang merupakan pengembangan dari motif 

yang sudah ada. Pengembangan motif tersebut bertujuan untuk mempertahankan 
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eksistensi kain tenun lurik di zaman yang semakin maju ini (Adji & Wahyuningsih, 

2018). Dibawah ini adalah beberapa motif kain tenun lurik serta filosofinya: 

 

 

No 

 

Nama Motif & Filosofi 

 

Gambar 

 

1. 

 

Motif Kluwung 

Motif ini memiliki perpaduan garis-garis 

lebar warna-warni. Lurik kluwung 

dianggap sakral dan mempunyai arti tolak 

bala dan harapan keselamatan. 

 

 

 

2. Motif tuluh watu 

Memiliki arti batu yang bersinar dan 

dianggap juga sebagai penolak bala. Motif 

ini biasanya di gunakan pada upacara 

ruwatan. 

 

 
3. Motif tumbar pecah 

Motif ini merupakan perumpaan dari 

memecah ketumbar dan harum ketumbar. 

Motif ini memiliki arti pengharapan yaitu 

yang memakai kain ini diharapkan menjadi 

orang yang berguna dan harum namanya. 

 

 

4. Motif telupat 

Motif ini memiliki corak lajuran berjumlah 

7. Angka 7 dalam tradisi Jawa 

melambangkan hidup yang makmur. 

 

 

 
 

 

 

 



8 

 

5. Motif sapit urang 

Sapit urang merupakan japit udang yang 

memiliki ungkapan simbolik suatu strategi 

perang yaitu dimana musuh dikepung dari 

samping dan komando berada ditengah-

tengah. Motif ini biasanya dipakai sebagai 

busana prajurit keratin. 

 

6. Motif udan liris 

Motif ini memiliki arti hujan gerimis. Motif 

ini melambangkan kesuburan dan 

membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. 
 

 
Tabel 1.1 Tabel filosofi lurik 

Sumber Gambar: (Fitinline,2019) 
 

Dalam selembar kain tenun lurik ternyata tak hanya terdapat keindahan 

estetikanya saja tetapi juga terkandung makna serta filosofi didalamnya. Filosofi 

dalam kain tenun lurik tercermin dari motifnya yang mengandung nasehat, 

petunjuk, permohonan, dan bahkan dipercayai dalam kepercayaan adat Jawa 

memiliki kekuatan spiritual.  

  Pada perancangan kain tenun lurik yang digunakan berasal dari Jawa tengah 

atau lebih tepatnya kain tenun lurik dari DI Yogyakarta. Kain tenun lurik dalam 

perancangan ini di ambil langsung dari tempat penenunannya dan kain tenun lurik 

dalam perancangan ini 100% merupakan kain tenun yang dibuat secara tradisional 

menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) dengan bahan 100% katun. Dalam 

perancangan ini kain tenun lurik yang digunakan adalah motif draping dan single 

ikat. Motif draping sendiri merupakan pengembangan dari motif kluwung (gambar 

1.7). Kluwung artinya pelangi, pelangi adalah tanda keajaiban alam serta 

merupakan tanda kebesaran sang pencipta. Maka dari itu motif kluwung 

mempunyai arti tolak bala serta harapan keselamatan untuk pemakainya. Motif 

kluwung yang diartikan sebagai pelangi bukanlah pelangi dalam arti ambigu, 

melainkan pelangi sesungguhnya, pelangi ciptaan yang maha kuasa. Sedangkan 
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motif single ikat merupakan pengembangan dari motif udan liris dimana 

melambangkan kesejahteraan dan kebahagian bagi pemakainya. 

 

1.7.1.5 Trend Fashion 

 Trend dalam dunia fashion adalah hal yang penting, untuk menciptakan 

sesuatu yang bisa diterima dan banyak diikuti oleh banyak orang. Tren fashion 

merupakan mode dalam item fashion seperti pakaian atau aksesoris yang sedang 

populer dalam jangka waktu tertentu dan akan berubah seiring berjalannya waktu. 

Pada perancangan kali ini akan menggunakan trend fashion busana pria 

yang populer dimasa kini yaitu men’s style trend concepts dari WGSN 2021/2022 

bertemakan modular uniform. Trend ini memiliki konsep streetwear moderen 

dengan gaya militer kontemporer. Dalam trend ini memakai dekontruksi panel atau 

potongan pola dari kain untuk membentuk komposisi motif yang harmoni.  

 

 
 

Gambar 1.3 Men’s Style Trend Concept A/W 21/22 
Sumber: (WGSN, 2020) 

 
 

1.7.1.6 Teori Desain Elemen 

 Dalam sebuah karya desain visual pasti tentunya memiliki dan menerapkan 

elemen-elemen desain yang berupa titik, garis, bidang, ruang, warna, dan tekstur. 

Titik adalah unsur dasar seni rupa yang dengan bentuk yang relative kecil, dengan 

adanya titik dapat dilahirkan ide-ide untuk membentuk sebuah garis, bentuk, atau 

bidang. Garis adalah elemen dasar yang banyak berpengaruh pada pembentukan 

suatu objek dan menjadi batasan untuk sebuah bidang atau warna. Bidang 
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merupakan elemen desain visual yang mempunyai dimensi panjang dan lebar 

dengan menggabungkan beberapa garis sampai terbentuk suatu objek. Bidang 

tersebut di bedakan menjadi 2 kelompok yaitu geometri (beraturan) dan non-

geometri (tidak beraturan). Ruang merupakan kumpulan dimensi yang terdiri dari 

panjang, lebar, dan tinggi. Ruang didapat dengan adanya bidang dengan pembagian 

jarak antar objek yang terdiri dari titik, garis, bidang, dan warna. Ruang sendiri 

mengarah ke perwujudan tiga dimensi dan dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata dan 

semu. Warna merupakan pantulan tertentu dari cahaya yang terpengaruh oleh 

pigmen pada permukaan benda. Warna memiliki tiga unsur yang bernilai nol 

sampai serratus yaitu hue (spektrum warna), saturation (nilai kepekatan), dan 

lightness (nilai cahaya dari gelap ke terang). Tekstur merupakan unsur yang 

melihatkan kualitas suatu permukaan atau gambaran struktur dari permukaan suatu 

objek. Tekstur secara fisik dibedakan menjadi tekstur kasar dan halus  dengan 

pantulan yang berkesan mengkilat dan kusam (Zuafa, 2016). 

 

1.7.1.7. Teori Prinsip Desain 

Dalam perancangan ini akan di terapkan prinsip-prinsip dasar desain. Prinsip-

prinsip tersebut berupa kesatuan, keseimbangan, irama, kontras, fokus, dan 

proporsi. Prinsip kesatuan yang dimaksud adalah keselarasan dari beberapa elemen 

yang akan disatukan dan disusun untuk menjadi sebuah komposisi yang harmoni. 

Prinsip keseimbangan pada perancangan ini ialah untuk mendapatkan komposisi 

yang bagus atau seimbang sehingga komposisi tersebut akan membentuk komposisi 

yang indah untuk dipandang mata. Prinsip irama akan dipakai dalam perancangan 

guna menyusun unsur elemen secara teratur untuk mendapatkan kesan yang 

menarik, dalam penataannya juga dapat diulang secara teratur. Prinsip kontras juga 

di perlukan dalam perancangan ini untuk menampilkan komposisi yang tidak 

monoton, kontras juga ditampilkan secukupnya agar tidak menimbulkan kesan 

berlebihan. Prinsip fokus dalam perancangan ini diperlukan untuk menunjukkan 

suatu komposisi yang dianggap penting dan menjadi inti utama dari keseluruhan. 

Lalu yang terakhir adalah prinsip proporsi, prinsip ini dibutuhkan untuk menata 

potongan dengan potongan yang lain agar tetap didapatkan pola yang rapi serta 
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mementingkan ukuran agar dapat menunjukan keharmonisan dalam suatu tampilan 

desain (Zuafa, 2016). 

 

1.7.2 Hasil Pengumpulan Data Primer 

 Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini digunakan gabungan 

metode kualitatif dan kauntitatif, serta melakukan observasi brand tipologi.  Data 

kualitatif diperoleh dengan mewawancarai 6 expert dan 6 extreme. Lalu data 

kuantitatif didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner online kepada 100 

responden yang sesuai dengan kriteria target market, yaitu: 

- Laki-laki generasi muda 

- Berusia 20 – 30 tahun  

- Berdomisili di kota-kota besar 

- Berpenghasilan menengah keatas  

 

1.7.2.1 Kesimpulan Wawancara Experts 

Unsur garis merupakan unsur yang mudah di mainkan serta bisa dijadikan 

komplimen pada tubuh. Meletakan unsur garis secara vertikal bisa membuat badan 

atau kaki seseorang terluhat lebih panjang. Unsur garis bisa juga dipergunakan 

sebagai desain elemen sebagai nilai tambah dalam baju. Lalu dalam membuat 

sebuah busana disarankan untuk memulai dari kainnya dahulu, melihat, dan 

mencari terlebih dahulu kain apa yang akan digunakan dan dari kain tersebut bisa 

menjadi apa saja, baru dimulai proses mendesain dan membuat busana. Kunci 

utama dalam menswear adalah simplecity. Dalam penataan unsur garis disarankan 

untuk arah garisnya disamakan karena akan terlihat lebih seirama dan komposisi 

garis dikombinasikan dengan  warna yang polos agar tidak saling berebutan 

attention-nya. Dalam cuttingan busana dari kain lurik harus hati-hati agar tidak 

terlihat kuno. Untuk busana modern dengan lurik bisa bermain pada pola seperti 

asymmetrical, memadukan kain lurik dibusana bewarna polos lalu di padukan 

dengan lurik (misal pada lengan baju, di kantong, disetengah bagian baju, dll). Cara 

yang tepat untuk memadukan mode streetwear dengan motif garis lebih ke siluet 

pakaian yang lebih relaxed adalah sebuah hal yang perlu ditonjolkan. Memadukan 
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kemeja yang berkesan lebih formal dengan sportswear juga bisa menyeimbangkan 

look-nya dan menjadikannya streetstyle. 

 

1.7.2.2 Kesimpulan Wawancara Extreme 

Streetwear merupakan style yang mudah di aplikasikan ke dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu bisa menjadi daily wear. Streetwear juga menjadi salah satu trend 

yang popular di Indonesia dan digemari oleh para generasi muda. Dengan 

streetwear style para generasi muda bisa bebas mengekspresikan dirinya lewat 

fashion. Model busana yang oversize, loose, casual fit , style yang santai tidak 

terlalu formal dan tentunya juga kenyamanan dalam berbusana serta untuk tambah 

lengkap bisa di tambahkan aksesoris pendukung. Atau juga bisa 

mengkombinasikan dengan kemeja, celana bahan untuk mendapatkan classy 

streetwear. Mix & Match lebih disukai karena lebih bisa meng-explore style yang 

di inginkan. 

 

1.7.2.3 Kesimpulan Hasil Survey 

 Rata-rata usia responden berumur 18-25 tahun dan tertarik dengan produk 

ini. Kebanyakan Responden mempunyai gaya street style. Ranges harga yang tepat 

untuk satu set busana lurik adalah Rp 800.000 – 1000.000. Lalu rata-rata responden 

tertarik dengan produk lokal yang berkualitas termasuk pengaplikasian lurik ke 

dalam busana moderen. Kemudian untuk pemilihan warna serta motif responden 

cenderung memilih warna netral dan gelap. Untuk style outer yang diminati para 

responden kebanyakan adalah bentuk jaket. Lalu detail yang harus lebih 

ditambahkan adalah seperti resleting dan pocket.  

 

1.8. Perancangan 

 1.8.1 Design Brief  

Streetwear merupakan salah satu style pakaian yang tak lekang oleh waktu 

serta digemari oleh para generasi muda dan bahkan seiring berkembangan jaman 

berkembang pula mode streetwear dan muncul berbagai macam model streetwear. 

Dalam perancangan ini akan memakai konsep streetwear dengan pengaplikasian 

kain tradisional yaitu kain lurik didalamnya agar menciptakan sebuah pakaian yang 
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tetap stylish dengan unsur budaya didalamnya agar para generasi muda tetap 

mengenal budaya Indonesia dan tetap ikut serta dalam pelestariannya. Brand yang 

menjadi kompetitor sekaligus menjadi inspirasi dari perancangan ini diantaranya 

adalah brand Ikat Indonesia dan Lulu lutfi. Keduanya merupakan brand local yang 

berfokus pada penggunaan kain tradisional yang salah satunya adalah kain lurik. 

 
Tabel 1.2 Design Brief 

Sumber : (Alvioleta, 2021) 
 
1.8.2 Moodboard 

 
Gambar 1.4 Moodboard 

Sumber: (Alvioleta, 2021) 
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Diatas merupakan moodboard dari koleksi pada perancangan ini, yang 

berjudul Loorik. Moodboard tersebut berisi tentang mengangkat kain tenun lurik 

dikalangan generasi muda dengan mengikuti trend yang sedang berkembang yaitu 

dengan street style. Inspirasi-inspirasi yang terdapat pada moodboard adalah hal-

hal yang sudah dijabarkan dibagian sebelumnya pada sub bab 1.7.  

 

1.8.3 Design and Illustration 
 

Dibawah ini adalah hasil perancangan akhir dari desain busana yang 

bertemakan streetwear berdasarkan pedoman dari design brief. Desain berikut 

merupakan lima desain yang sudah dikembangkan dan dipilih untuk dijadikan 

sebuah busana. Gambar dibawah ini merupakan sketsa sebelum dan sesudah diberi 

warna dan motif.  

 
 

Gambar 1.5 Sketsa Sebelum & Sesudah Warna  
Sumber: (Alvioleta, 2021) 

 
 

1.8.4 Eksplorasi Desain 
 

Dalam pengembangan desain busana dilakukan variasi terhadap pengulangan 

bentuk dibeberapa bagian desain. Pengulangan tersebut terletak pada bentuk 

pocket, bisa dilihat dari gambar dibawah ini highlight desain yang dipilih terletak 

pada kantong bertumpuk dan kantong gatung pada busana tersebut, maka dari itu 

pengembangan untuk anak desain selanjutnya juga akan terdapat salah satu unsur 

tersebut. 
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Gambar 1.6 Pengambangan Higlight Desain 
Sumber: (Alvioleta, 2021)  

 
Kemudian masuk ke tahap memasukan dan menata motif lurik pada busana 

yang sudah terpilih. Penataan motif lurik yang tepat pada busana sangat penting 

agar motif lurik dalam satu set busana dapat tertata menjadi satu kesatuan sehingga 

dapat menghasilkan beberapa gabungan motif yang harmoni atau selaras. Ada 3 

macam motif lurik yang digabungkan pada perancangan ini, berikut adalah macam-

macam motif dari kain lurik yang digunakan pada perancangan ini: 

 

   
 

Gambar 1.7 Kain Tenun Lurik (Motif Single Ikat & Draping) 
Sumber: (Alvioleta, 2021) 
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1.8.5 Prototype  

 
 

Gambar 1.8 Toile 
Sumber: (Alvioleta, 2020) 

 

 
 

Gambar 1.9 Final Prototype 
Sumber: (Alvioleta, 2021) 

 
 Prototype di atas merupakan hasil jadi dari desain yang sudah digambar dan 

terdapat 3 pieces busana yang terdiri dari kemeja, celana panjang, dan outer. Dalam 

prototype ini masih dibutuhkan revisi dibeberapa bagian yaitu bagian outer yang 

perlu diperbaiki adalah bagian kerah belakang dan juga untuk celana yang perlu 

diperbaiki adalah pesak celana agar lebih diturunkan sedikit lagi sehingga didapati 

bentuk yang lebih pas dan juga nyaman untuk digunakan. 
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1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam perancangan ini adalah masih 

diperlukan adanya pengembangan desain serta perbaikan dalam prototype, 

dikarenakan masih ditemukan kekurangan pada desain serta prototype yang sudah 

jadi seperti prototype pada bagian celana masih diperlukan pengembangan kembali 

agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal yaitu dengan merevisi ukuran celana 

karena bagian pesak serta pinggul, karena saat di pakaikan pada tubuh laki-laki 

mepet dan sempit sehingga kesulitan berjalan. Pada bagian kemeja serta blazer 

sudah pas saat di pakaikan pada tubuh laki-laki. Untuk ilustrasi desain sudah bagus, 

akan tetapi masih akan dikembangkan lagi dengan uji coba lebih lanjut agar 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan sesuai dengan target market. 

 

 

 


