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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Fashion merupakan salah satu bidang dimana seseorang bisa mengembangkan 

kreativitasnya secara maksimal sesuai imajinasi masing-masing. Salah satu sektor 

fashion yang berkembang saat ini adalah fast fashion, yang merupakan sebuah 

konsep yang digunakan industri tekstil untuk menghadirkan pakaian ready-to-wear 

dengan biaya rendah dan pergantian mode yang cepat dalam kurun waktu tertentu. 

Namun seiring berjalannya waktu, konsep fast fashion ini memberikan dampak 

buruk bagi masyarakat dan lingkungan karena membentuk perilaku 

overconsumption, low wages, dan eksploitasi alam sehingga muncul istilah ethical 

fashion. (Geetanjali Ramesh Chandra et al., 2017). 

Ethical fashion adalah sebuah gerakan untuk mengatasi dampak buruk yang 

ditimbulkan dari fast fashion. Konsep ini menerangkan bahwa dalam dunia fashion, 

setiap bagian baik mulai dari proses produksi, kesejahteraan pegawai, dan 

perlindungan lingkungan harus ada etikanya. Di era yang modern ini, banyak isu 

ethical fashion yang perlu segera ditangani agar dampaknya tidak memburuk, salah 

satu contohnya adalah animal cruelty ( Duran, 2018 ). Animal cruelty merupakan 

bentuk perbuatan manusia yang menyimpang dari etika karena memperlakukan 

hewan secara tidak wajar maupun ilegal demi memenuhi kebutuhan seperti salah 

satunya adalah kebutuhan bahan fashion ( Tochukwu, 2013 ). Berdasarkan berita 

yang dikutip oleh DetikNews Indonesia, kasus animal cruelty di Indonesia saja 

sudah menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan 

manusia ( Maharani, 2018 ). Banyak satwa liar yang ditangkap, dibunuh, kemudian 

diambil anggota tubuhnya yang berguna seperti bulu dan kulit untuk dijual sehingga 

mendapatkan uang meskipun hal ini adalah ilegal. Salah satu contoh kulit hewan 

yang banyak digemari karena nilai jualnya tinggi dan bisa memberikan kesan modis 

serta keren adalah kulit ular. Ular merupakan hewan yang hidup di darat dan 

merupakan keluarga reptil. Ular memiliki kulit tekstur bersisik dengan motif yang 

indah sehingga banyak dijadikan sebagai bahan produk fashion sebab banyak 

digemari oleh kaum wanita pada zaman ini karena terlihat seperti barang yang 



 2 

mewah dan membuat gaya menjadi memukau, biasanya menggunakan kulit ular 

Piton. Berdasarkan artikel yang dikutip oleh Mongabay, mengatakan bahwa trend 

kulit ular fashion dunia akan membuat punah hewan reptil di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan banyak penangkaran ular di Indonesia yang mengekspor kulit ular 

Piton ke luar negeri karena nilai jualnya cukup tinggi untuk bahan kebutuhan 

fashion dunia. Namun setelah diselidiki, ternyata banyak penangkaran ular Piton 

yang menangkap ular dari alam liar, bukan penangkaran. Hal ini dapat membuat 

hewan ular menjadi punah karena ditangkap dari alam liar tanpa mengetahui 

perkembangbiakannya akibat tidak melalui penangkaran. (Wihardandi, 2012). 

Untuk mengatasi permasalahan ini, brand Outré memberikan sebuah solusi 

yaitu dengan membuat motif kulit ular menggunakan teknik anyaman berbahan 

dasar kulit sintetis untuk menciptakan tekstur sisik dari kulit ular itu sendiri yang 

kemudian di cat agar terlihat gradasi warna dari motif kulit ular itu sendiri. Hasilnya 

bertujuan sebagai bahan pengganti ( substitute material ) dari kulit ular sehingga 

dapat memperlambat dan menghindari kepunahan dari hewan ular yang menjadi 

trend fashion belakangan ini agar ekosistem lingkungan tetap terjaga. Anyaman 

berbentuk motif kulit ular yang menggunakan bahan kulit sintesis yang di cat ini 

bisa diimplementasikan pada produk fashion seperti jaket, tas, dompet, sepatu, dan 

sabuk dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian, diharapkan masalah isu 

ethical fashion seperti animal cruelty ini dapat teratasi sehingga membantu 

melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang substitute material dari kulit ular dengan menggunakan 

teknik anyaman dan painting untuk menanggulangi isu ethical fashion yaitu Animal 

Cruelty ? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang substitute material kulit ular dengan teknik anyaman dan painting untuk 

mengatasi isu ethical fashion yaitu animal cruelty. 
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1.4. Batasan Perancangan 

1.4.1 Batasan Keilmuan 

Ilmu seni design fashion leather products dengan style eksotis, stylish, dan edgy. 

 

1.4.2 Batasan Material 

Menggunakan bahan kulit sintetis yang akan dianyam secara dua sumbu untuk 

memperkuat tekstur sisik dari kulit ular dan kemudian di painting untuk 

menciptakan gradasi warna dari kulit ular. 

1.4.3 Batasan Pasar 

a. Geografis 

Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. 

b. Demografis 

Wanita karir atau wanita dewasa dengan range usia 25 hingga 35 tahun dengan 

status sosial menengah keatas. 

c. Psikografis 

Perancangan teori Vals, ditujukan kepada Thinkers yaitu para wanita yang 

segmentasinya merupakan seseorang atau konsumen rasional yang 

berpenghasilan menengah keatas sehingga bisa dan mampu untuk mencukupi 

keinginannya.  

 

1.4.4 Batasan Waktu 

Durasi waktu yang diberikan adalah bulan Januari 2021 hingga bulan Juni 2021.  

1.5. Tahapan Perancangan 

Proses perancangan akan menggunakan metode design thinking yang artinya 

merupakan penyelesaian masalah yang fokusnya kepada user atau pengguna 

dengan menggabungkan kebutuhan user dengan kemampuan teknologi untuk 

membuat sesuatu berhasil sebagai sebuah bisnis ( “Design Thinking”, 2017 ). Ada 

5 tahapan dalam metode design thinking yaitu sebagai berikut. 
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a. Emphatise : Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus 

pada salah satu isu ethical fashion yang sedang terjadi yaitu Animal Cruelty 

karena banyaknya hewan liar yang ditangkap, dikuliti, dan dibunuh  atau 

sengaja menimbulkan rasa sakit secara ilegal untuk diambil anggota 

tubuhnya yang berguna sebagai bahan fashion. Salah satu hewan yang 

banyak digemari di dunia fashion adalah ular yaitu kulitnya karena 

membuat gaya memukau, trendy, luxurious, dan modis. 

b. Define : Penulis memikirkan cara atau solusi untuk menghindari Animal 

Cruelty khususnya terhadap hewan ular yang kulitnya sering dijadikan 

kebutuhan trend fashion dunia karena jika tidak segera diatasi akan 

menyebabkan kepunahan terhadap hewan ular tersebut. Satu solusi yang 

memungkinkan untuk direalisasikan adalah membuat substitute material 

terhadap kulit ular. 

c. Ideate : Perancangan substitute material terhadap kulit ular asli ini akan 

dilakukan dengan menggunakan teknik anyaman untuk menciptakan tekstur 

sisik dari kulit ular dan kemudian di cat agar dapat menciptakan gradasi 

warna dari kulit ular itu sendiri.  

d. Prototype : Proses pembuatan substitute material ini akan menggunakan 

bahan kulit sintetis yang dianyaman 2 sumbu agar tercipta anyaman rapat 

untuk memperjelas tekstur sisik dari kulit ular. Bahan kulit sintetis akan 

didapat dari beberapa supplier seperti UD Sentosa dan Cahaya Indah. 

e. Test : Pada tahapan ini, penulis akan menguji prototype yang sudah dibuat 

dengan menunjukkannya kepada client atau salah satu target market dan tim 

penilai. Semua feedback akan diperhatikan agar dapat memperoleh hasil 

yang lebih maksimal lagi.  

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

untuk penelitian agar tercapai tujuan dari penelitian tersebut. Dalam rangka 

pengerjaan Tugas Akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

secara kualitatif. 
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1.6.1 Data Primer ( Kualitatif ) 

a. Wawancara terhadap 7 Experts 

Experts yang penulis pilih untuk tugas akhir penulis akan membantunya dalam 

memaksimalkan hasil produk melalui saran dan pendapat mereka. Penulis akan 

mewawancarai Fashion Stylist, Exotic Bag Designer, Bag Designer, Leather 

Jacket Designer, Snake Skin Seller, dan Specialist Leather Painting atau 

Painters.  

Kesimpulan : Menurut para experts, motif kulit ular dapat membuat look 

seseorang terlihat luxurious, effortless, edgy, stylish, dan eksotis sehingga 

banyak diminati di dunia fashion khususnya oleh para wanita. Bagian kulit ular, 

baik punggung maupun perut, memiliki keunikan dan keindahan masing-

masing. Model tas favorit adalah shoulder bag karena paling nyaman dan 

mudah untuk di mix and match dengan bermacam-macam outfit dan juga cocok 

dipadukan dengan motif kulit ular. Model jaket favorit adalah model cropped 

karena dapat membuat seorang wanita terlihat cantik, percaya diri, dan modis. 

Model sabuk favorit adalah model horseshoe buckle belt karena bisa 

memberikan statement ketika dikenakan. Cat akrilik adalah jenis cat yang bisa 

digunakan pada bahan kulit sintetis dengan range harga tertentu dilihat dari 

brand dan kualitas produknya. Rate rata-rata dari para experts terhadap 

substitute material adalah 8. 

b. Wawancara terhadap 12 Extreme Users 

12 extreme users yang penulis wawancarai adalah mereka yang berusia 25 

hingga 35 tahun dengan status sosial menengah keatas dan berdomisili di kota-

kota besar Indonesia. Hasil jawaban dari extreme users ini berguna untuk 

mencari tahu jenis atau style apa yang mereka sukai, begitu juga dengan model 

dan warnanya agar mencapai hasil produk yang maksimal. 

Kesimpulan : Menurut para extreme users, bagian punggung kulit ular lebih 

disukai karena lebih cocok dipadukan dengan semua range produk fashion. 

Gradasi warna asli kulit ular lebih bagus digunakan untuk substitute material 

ini karena jika sudah di recolor akan terlihat seperti palsu. Tas dan jaket motif 

kulit ular banyak yang punya karena paling terlihat fashionable dan luxurious. 

Produk anyaman tas paling banyak yang punya karena paling umum dijual. 
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Shoulder bag dengan ukuran small adalah pilihan terbanyak karena mudah 

dipadukan dengan semua outfit. Jaket model cropped banyak peminatnya 

karena paling terlihat kekinian, trendy, dan modis. Sabuk horseshoe buckle belt 

adalah yang paling mudah dikenakan dan bisa memberikan strong emphasize. 

Range harga yang paling sesuai adalah untuk tas yaitu Rp 3.000.000 – 

4.000.000,- , untuk jaket Rp 2.500.000 – 3.500.000,- , dan untuk sabuk Rp 

1.000.000 – 1.500.000,-. Rate rata-rata dari para extreme users terhadap 

substitute material adalah 8.25. 

 

c. Observasi studi tipologi 3 brand yang sejenis atau merupakan 

Kompetitor 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui siapa brand yang memenuhi 

kualifikasi menjadi kompetitor dari projek tugas akhir ini. Sementara ini, ada 3 

brand yang dianggap sebagai kompetitor yaitu Kyra.Official, 

Tinamitra_offical, dan Rorokenes yang merupakan brand lokal serta Stella 

McCartney sebagai brand internasional yang menentang Animal Cruelty.  

Kesimpulan : Setiap kompetitor memiliki target market, strategi pemasaran, 

dan range harga  masing-masing sesuai dengan kualitas produknya. Dilihat dari 

segi kemiripan, brand yang paling sesuai untuk dijadikan kompetitor untuk 

projek ini adalah Rorokenes karena menggunakan bahan kulit yang dianyam 

serta memiliki range harga yang sesuai dengan kesimpulan hasil wawancara 

extreme users.  

 

1.6.2 Data Sekunder ( Studi Literatur ) 

Pengumpulan data untuk tugas akhir ini didapat dari studi literatur seperti buku, 

jurnal, web, artikel, video, atau media sosial lainnya yang relevan sebagai 

pendukung dalam penyelesaian dan pemaksimalan tugas akhir ini. 

 

1.7. Tinjauan Data 

Tinjauan data merupakan hasil pengumpulan data sekunder seperti buku, jurnal, 

website, dan lain-lain sebagai landasan teori untuk tugas akhir ini. 
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1.7.1 Hasil Kajian Pustaka 

1.7.1.1 Ethical Fashion 

Ethical Fashion merupakan sebuah gerakan yang timbul akibat dampak buruk dari 

fast fashion seperti eksploitasi alam dan lain-lain. Banyak isi-isu ethical fashion 

yang terjadi seperti animal cruelty dan sebagainya sehingga hal ini menciptakan 

kekhawatiran akan konsekuensi jangka panjang ( Duran, 2018 ). Trend selalu 

berubah menjadi lebih modern daripada dekade sebelumnya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa trend memang diubah, bukan trend berubah. Trend bertujuan 

untuk merangsang penjualan agar memperluas target market ( Anguelov, 2016 ). 

Sama seperti halnya fast fashion mengikuti perubahan trend yang terjadi sehingga 

banyak menimbulkan dampak buruk karena limbah yang dihasilkan pasti banyak. 

Menurut Thomas ( 2008 ), ethical fashion mengacu pada dampak positif yang 

ditimbulkan dari seorang designer, kebutuhan konsumen, dan metode produksi 

yang digunakan dan dialami oleh pekerja, konsumen, masyarakat, hewan, dan 

lingkungan. Joergens ( 2006 ) mengatakan bahwa pakaian modis yang 

menggabungkan prinsip perdagangan adil dengan kondisi tenaga kerja yang baik 

namun tidak merusak lingkungan atau pekerja dengan menggunakan bahan-bahan 

yang ramah lingkungan merupakan prinsip yang mengatur ethical fashion. Salah 

satu contoh adanya penerapan prinsip ethical fashion yaitu di negara Swiss, para 

aktivis dan beberapa lembaga swadaya masyarakat pernah mengadakan sebuah 

acara untuk merayakan penerbitan “ peta belanja etis”, yaitu sebuah peta yang 

menunjukkan lokasi toko-toko yang produknya ethical based yaitu menggunakan 

bahan organik atau bahan ramah lingkungan yang dibuat oleh pekerja dengan upah 

yang layak ( Balsiger, 2014 ). Hal ini merupakan contoh kegiatan yang bertujuan 

untuk memperbaiki isu ethical fashion agar meminimalisir dampak negatif yang 

ditimbulkan.  

 

1.7.1.2 Animal Cruelty 

Animal Cruelty merupakan bentuk perilaku kejahatan terhadap hewan. Animal 

Cruelty sudah menjadi masalah sosial karena menjadikan hewan sebagai objek 

eksperimen sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap hak-hak hewan ( 
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Munro, 2005 ). Zaman sekarang ini, sudah banyak dukungan terhadap Animal 

Welfare yang berarti menghindari pelecehan dan eksploitasi terhadap hewan oleh 

manusia dengan mempertahankan standar akomodasi makan dan perawatan umum 

yang sesuai ( Plannthin, 2016 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Ular yang dikuliti 

Sumber Data : Peta 
 

1.7.1.3 Kulit Ular 

Ular adalah sebuah binatang melata, tidak berkaki, tubuhnya agak bulat 

memanjang, kulitnya bersisik, hidup di tanah atau di air, ada yang berbisa dan ada 

yang tidak. Ular adalah salah satu hewan yang kulitnya paling digemari dan banyak 

peminatnya dalam dunia fashion khususnya para wanita karena motif kulitnya yang 

variatif dan memberikan kesan kemewahan. ("Motif variatif, alasan fashion global 

incar ular piton Indonesia", 2019). Jenis-jenis ular yang biasanya digunakan untuk 

kebutuhan fashion adalah ular Piton, ular air, dan ular cobra, namun yang 

kualitasnya paling bagus dan harganya paling mahal adalah ular Piton ( “Jenis-jenis 

Kulit Ular”, 2020 ). Ular piton sendiri memiliki banyak jenis, ada Piton Reticulatus, 

Piton Molurus, Piton Curtus, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Untuk tugas akhir 

ini, motif kulit ular yang terpilih adalah Piton Reticulatus atau biasa dikenal dengan 

nama Piton Sanca Batik karena jenis ular ini memiliki motif seperti batik dan 

banyak dijumpai di Indonesia serta tubuhnya yang panjang sekali yaitu mampu 

mencapai 8 meter membuatnya sering diincar untuk dijadikan sebagai bahan 

fashion.  Selain Piton Reticulatus, jenis motif kulit ular lainnya yang terpilih untuk 

tugas akhir ini adalah Piton Molurus atau biasa dikenal dengan nama Piton Sanca 

Bodo karena ular ini fenomenal atau termasuk langka dan sudah jarang ditemukan 
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di Indonesia ( Media, 2021 ). Berdasarkan berita yang dikutip oleh Antaranews 

Indonesia, kulit ular Piton di Indonesia banyak diincar oleh fashion dunia. Hal ini 

dikarenakan motif dan warnanya sangatlah variatif dan menarik sehingga banyak 

diekspor ke luar negeri untuk kebutuhan trend fashion dunia. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Piton Reticulatus 

Sumber Data : Aneka Hewan Peliharaan dan Tanaman Hias 
 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3 Piton Molurus 

Sumber Data : Sains.Kompas.com 
 

1.7.1.4 Kulit Sintetis 

Kulit sintesis adalah kulit imitasi atau tiruan dari kulit hewan asli yang dibuat oleh 

manusia dari campuran beberapa bahan kimia seperti plastik, polyester, dan PVC 

(Polyvnyl Chloride) ("Tas Kulit atau Tas Kulit Sintetis, Bagaimana Cara 

Membedakannya?", 2018). Kulit sintesis paling sering dijumpai pada salah 

beberapa produk fashion yaitu tas, dompet, sabuk, sepatu, dan jaket. Banyak 

keuntungan yang didapat dari adanya kulit sintesis ini, seperti harganya yang jauh 

lebih terjangkau daripada kulit alami, warna yang dihasilkan juga bisa konsisten, 

dan mudah didapat karena buatan. Hal ini bisa menjadi substitute material dari kulit 

asli hewan sehingga bisa mengurangi kasus Animal Cruelty terutama di Indonesia 

yang sudah menduduki peringkat kejahatan nomor 3 ( Maharani, 2018 ). Oleh 

karena tugas akhir ini akan berfokus pada hewan ular dan untuk menghindari 

kepunahannya, ada hal yang bisa dilakukan yaitu kulit sintetis yang berwarna putih 
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dianyam dan di painting sehingga dapat membentuk tekstur sisik dan gradasi warna 

dari kulit ular.   

 

1.7.1.5 Teknik Menganyam 

Anyaman atau menganyam adalah sebuah karya seni yang terbentuk melalui proses 

menyilangkan bahan-bahan seperti kain maupun bahan lain baik yang berasal dari 

bahan alami maupun sintetis dan lain-lain untuk dijadikan satu rumpun yang kuat 

dan membentuk motif tertentu ( ”10 Teknik Dasar Anyaman Bagi Pemula”, 2016 

). Kain yang dianyam terdiri dari jalinan benang dalam dua arah yang saling tegak 

lurus ( Gandhi, 2012 ). Anyaman dapat dibuat hanya dengan 2 hal yaitu bahan dan 

keterampilan. Di era yang modern ini, semakin banyak teknik-teknik anyaman yang 

ditemukan dan hasilnya memuaskan seperti contohnya anyaman 2 sumbu, anyaman 

3 sumbu, anyaman 4 sumbu, anyaman kepang, anyaman teratai, anyaman cengkeh, 

anyaman sateen, anyaman Kunst Leder, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk tugas 

akhir ini, penulis akan menerapkan teknik anyaman 2 sumbu yang merupakan salah 

satu teknik menganyam yang sederhana karena dapat dibuat hanya dengan 

menyilangkan 2 sumbu. Setiap bagian silangkan dengan bagian lainnya hingga 

terbentuk sebuah struktur bersilang. Posisi anyaman tidak harus selalu lurus, bisa 

membentuk garis miring juga. Alasan penulis memilih teknik anyaman 2 sumbu 

adalah karena dapat menghasilkan anyaman yang rapat atau tidak berongga 

sehingga sangat mungkin untuk dijadikan sebuah busana yang nyaman dipakai dan 

tidak mudah rusak. Selain itu, anyaman 2 sumbu bisa menciptakan tekstur sisik dari 

kulit ular sehingga tampak semakin mirip dengan kulit ular yang asli.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4 Anyaman 2 Sumbu 
Sumber Data : Ilmuseni.com 
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Gambar 1.5 Anyaman 3 Sumbu dan Anyaman 4 Sumbu 
Sumber Data : Ilmuseni.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Anyaman Cengkeh dan Anyaman Bilik 
Sumber Data : Ilmuseni.com 

 

1.7.1.6 Painting 

Painting atau dalam bahasa Indonesia berarti pelukisan adalah proses, cara, 

perbuatan melukiskan. Teknik plakat akan diterapkan untuk tugas akhir ini dan 

banyak digunakan oleh orang-orang profesional karena hasilnya mempesona yaitu 

mampu menghasilkan sapuan warna yang tebal, padat, cantik, dan tertutup ( Farhan, 

2019 ). Untuk penggunaan kuas, tipe kuas yang akan digunakan adalah round brush 

karena mudah dikendalikan menggunakan tangan dan bisa menciptakan berbagai 

ketebalan. Kuas yang ujungnya runcing bisa digunakan untuk membuat stroke yang 

halus atau lebar, sedangkan kuas yang lebih tumpul memiliki variasi lebih sedikit 

namun konsistensi stroke lebar lebih besar ( Aaseng, 2016 ). 

1.7.1.7 Tas 

Tas merupakan produk fashion yang berguna untuk membawa barang-barang yang 

dibutuhkan sehari-hari saat berpergian dan memperindah penampilan ( “Pengertian 

Tas dan Sejarahnya”, 2019 ). Ada beberapa jenis tas untuk wanita yaitu backpack, 

shoulder bag, tote bag, handbag, travel bag, drawstring bag, clutch, waist bag, dan 
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masih banyak lagi yang lain. (“10 Jenis Tas Beserta Manfaat dan Kegunaannya”, 

2019 ). Untuk tugas akhir ini, jenis tas yang akan penulis buat adalah tipe shoulder 

bag, clutch bag, dan hand bag. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Shoulder Bag, Clutch, Hand Bag 
Sumber Data : brilistyle.brilio.net 

 

1.7.1.8 Jaket 

Semua orang pastinya mengenal salah satu produk fashion yang sudah ada sejak 

lama yaitu jaket. Jaket merupakan salah satu jenis produk fashion yang dirancang 

sebagai pakaian luar untuk melindungi tubuh seperti dari hujan, debu, kotoran, 

panas matahari, dan partikel-partikel lain yang merugikan bagian permukaan tubuh. 

Selain sebagai pelindung tubuh, jaket juga berfungsi sebagai penghangat tubuh saat 

kedinginan atau travelling di musim salju karena pada umumnya jaket dibuat 

dengan bahan yang tebal sehingga ketika digunakan bisa memberikan rasa hangat 

pada tubuh. Contoh jenis jaket yang berfungsi sebagai pelindung tubuh adalah jaket 

pemadam kebakaran, jaket olahraga, dan lain-lain sedangkan jenis jaket yang 

berfungsi sebagai penghangat tubuh biasanya adalah jaket yang terbuat dari bahan 

kulit, baik asli maupun sintetis. (Arifin, 2018). Jaket kulit sendiri memiliki bentuk 

atau style yang bermacam-macam, ada crop jacket, bikers jacket, parka jacket, dan 

lain-lain. Untuk tugas akhir ini, jenis jaket yang akan penulis buat adalah crop 

jacket. Crop jacket adalah model jaket kulit yang paling banyak peminatnya dapat 

memperindah outfit secara keseluruhan tanpa menyembunyikan pakaian di 

dalamnya, kemudian juga highlights bagian pinggang serta membuat tubuh terlihat 

lebih panjang atau tinggi ("The Benefits of Wearing a Cropped Jacket", 2019). 
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Gambar 1.8 Cropped Jacket 
Sumber Data : Revolve 

 

1.7.1.9 Sabuk 

Baik pria maupun wanita, pasti mengenal produk fashion berupa sabuk. Sabuk 

merupakan salah satu asesoris fashion yang biasanya dikenakan di bagian pinggang 

dan berfungsi untuk menahan celana yang dikenakan atau untuk memperindah look. 

Untuk wanita, sabuk memiliki banyak tipe seiring berkembangnya zaman dan 

berubahnya trend fashion yaitu ada buckle belt, horseshoe buckle belt, wide belt, 

waist belt, skinny knot belt, suspender belt, military belt, metal belt, dan masih 

banyak lagi lainnya ( Jain, 2019 ). Untuk tugas akhir ini, sabuk yang akan dibuat 

penulis adalah waist belt dimana sabuk ini menjadi empasis dan strong point dalam 

satu look jika dipadukan dengan outfit yang benar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Waist Belt 
Sumber Data : Poulina Couture 
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1.7.1.10 Elemen dan Prinsip Design 

Ada beberapa elemen dan prinsip design yang diterapkan agar tercipta sebuah 

design yang seimbang ( Sanchez, 2017 ). Elemen-elemen design yang akan 

digunakan adalah Line, Shape, Form, dan Texture yang terbentuk dari teknik 

anyaman 2 sumbu dan Color serta Value yang berupa gradasi warna dari kulit ular. 

Prinsip-prinsip design yang akan digunakan adalah Balance dan Unity berupa 

symmetrical yang artinya seimbang dan satu kesatuan, Emphasis berupa substitute 

material kulit ular sebagai strong point of view, dan Pattern serta Rhythm yang 

didapat dari motif kulit ular. 

1.7.1.11 Trend Fashion, Trend Warna, dan Trend Material 

Untuk trend fashion, motif kulit ular akan menjadi trend Fall/Winter 2021-2022 

dan merupakan exotic look yang paling komersial karena kualitas yang bagus dan 

tahan lama. Warna yang akan menjadi trend dari kulit ular di tahun mendatang 

adalah neutral colors atau warna asli dari kulit ular itu sendiri karena dapat 

menciptakan aesthetic longevity. Untuk trend warna, palet warna yang akan 

digunakan adalah neutral colors atau warna asli natural ("Color Trends Autumn 

Winter 2021 2022 Preview - BSAMPLY", 2020). Untuk trend material, material 

yang akan digunakan adalah kulit sintetis atau faux leather. Berdasarkan artikel dari 

WGSN, bahan kulit, baik asli maupun sintetis, keduanya merupakan bahan atau 

material trend untuk Fall/Winter 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Trend Kulit Ular dan Trend Material 
Sumber Data : WGSN 
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FASHION DESIGN BRIEF

Design Presentations

a. Digital Development Folder yang berisikan referensi visual, elemen dan prinsip design, serta hasil eksperimen yaitu substutite material dari kulit ular asli 
berdasarkan research
b. Powerpoitnt yang menjelaskan latar belakang project, tujuan riset, skala responden, serta hasil temuan kualitatif dan observasi
c. Prototype

Project Name

Brief Number and Date Issued

Client 
Responsibility
Season of Event

OUTRE FALL/WINTER 2021-2022 - READY TO WEAR DELUXE COLLECTION - RAVEN

OUTRE FW001
3 November 2020
Ms Rahayu B. Handhayani & Ms. Truly Hutagalung
Patricia Juwono - Designer
Fall Winter 2021/2022

19 Januari 2020 - Final Project Presentation

6 Key Dates, Deadlines

17 November 2020 - Final Line Planning dan memilih satu design untuk membuat toile, pemilihan material, dan prototype

Objectives

10 November 2020 - Final Concept

24 November 2020 - Final Flat Pattern

1 Desember 2020 - Final Toile

8 Desember 2020 - Prototype Development and Material Research
15 Desember 2020 - Prototype Development
12 Januari 2020 - Final Prototype

Price Points

Design Requirements 
( Styles, Sillhouettes, Colors, 
Fabrics )

Samples / Prototype
( Collection, Line, Range )

Approvel, Presented to, When, 
Where, and How

Merupakan koleksi Ready To Wear Deluxe, yang mencakup produk-produk fashion seperti 
tas, sabuk, dan jaket yang menggunakan bahan kulit sintetis bermotif kulit ular dengan style dan warna sesuai trend. Kulit sintetis akan dianyam untuk membentuk 
tekstur sisik dari kulit ular asli dan kemudian di painting agar tercipta gradasi warna dari kulit ular. Tujuan utama pembuatan koleksi " RAVEN " adalah membuat 
substitute material dari kulit ular asli untuk menghindari kepunahan hewan ular akibat tindakan Animal Cruelty yang mengambil kulitnya menjadi trend fashion 
dunia 

Wanita Karir / Wanita Dewasa Usia 25 - 35 tahun - Middle Up Economy - Indonesian - Fashioninsta / Selebram / Traveller

Jaket ( Rp 2.500.000 - 3.500.000 )
Tas ( Rp 3.000.000 - 4.000.000 )
Sabuk ( Rp 1.000.000 - 1.500.000 )

Tas = Small Size Shoulder Bag
Jaket = Crop Jacket
Belt = Horseshoe Buckle Belt
Color = Real Snake Skin Color
Material = Synthetic Leather

Berupa salah satu produk dari koleksi RAVEN antara tas, jaket, atau sabuk menggunakan material asli 
yaitu anyaman kulit sintetis yang di paint untuk menciptakan tekstur dan warna dari kulit ular asli

Ms Rahayu B. Handhayani & Ms. Truly Hutagalung
19 Januari 2020, Universitas Ciputra

Target Market

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Trend Warna 
Sumber Data : Bsamply 

 

1.8. Perancangan 

1.8.1 Design Brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Design Brief 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 
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1.8.2 Moodboard 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Moodboard 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan Moodboard inspirasi dari koleksi “Raven“. Nama 

“Raven“ merupakan nama dari salah satu ular betina terpintar di dunia. Koleksi 

“Raven“ akan menggunakan bahan kulit sintetis yang dianyam dan di paint untuk 

menciptakan gradasi warna dari kulit ular asli seperti kombinasi Black and White, 

Black and Brown, dan Black and Orange. 
 

1.8.3 Design and Illustration 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.14 Final Design 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 

 

Berikut adalah hasil desain dari koleksi “Raven” pada brand Outre berdasarkan 

acuan dari design brief. Desain awal yang ditawarkan terdiri dari 5 macam produk 

fashion, yaitu jaket dan rok sebagai 1 look, 2 tas shoulder bag atau hand bag, 1 

clutch, dan 1 sabuk. 
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1.8.4 Eksplorasi Design 

 

 

 

 

 

 

1.8.5 Prototype 

Toile yang akan dibuat berupa toile bahan atau percobaan membuat substitute 

material dari kulit ular asli sedangkan 1 produk yang akan dijadikan prototype 

adalah jaket beserta roknya. 

 

 

 

 

Gambar 1.16 Toile Bahan 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1.17 Prototype Jaket dan Rok 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 

Gambar disamping merupakan contoh dari 

anyaman kulit sintetis yang menggunakan 

teknik anyaman 2 sumbu. Ketebalan bahan 

kulit sintetis yang dapat dianyam ukuran kecil 

( 0.3 cm ) seperti gambar di samping adalah 

sekitar 0.5 hingga 0.8 mm agar tercipta 

anyaman yang rapat seperti tekstur sisik dari 

kulit ular asli. 

 

Gambar 1.15 Anyaman Kulit Sintetis 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 
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Gambar 1.18 Prototype Jaket dan Rok ketika dikenakan 
Sumber Data : Dokumen Pribadi 

 

1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian pertama yang dilakukan melalui 

wawancara para experts dan extreme users adalah bahwa model jaket cropped, 

shoulder bag, dan horseshoe buckle belt adalah produk-produk fashion yang paling 

banyak peminatnya dilihat dari segi design dan kenyamanan. Range harga yang 

paling sesuai adalah untuk tas yaitu Rp 3.000.000 – 4.000.000,- , untuk jaket Rp 

2.500.000 – 3.500.000,- , dan untuk sabuk Rp 1.000.000 – 1.500.000,-. Dalam hal 

pengecatan kulit sintetis, cat akrilik adalah jenis cat yang bisa digunakan pada 

bahan kulit sintetis, cat akrilik juga memiliki range harga tertentu dilihat dari brand 

dan kualitas produknya. Substitute material kulit ular yang penulis buat juga sudah 

cukup menyerupai kulit ular asli dan gradasi warna alami kulit ular lebih banyak 

peminatnya. Namun, sebagai feedback untuk memaksimalkan tugas akhir ini, 

substitute material ini akan lebih baik jika ukuran anyaman diperkecil dan 

menggunakan gradasi warna dari kulit ular asli agar terlihat semakin mirip. 

Feedback ini sudah penulis terapkan pada prototype jaket dan rok.  

 


