
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif, sektor fesyen memiliki kontribusi sangat 

besar dengan Bekraf. Proyeksi nilai ekspor produk ekonomi kreatif tahun 2018 mencapai 

sekitar US$ 21 miliar atau sekitar Rp. 304,5 Triliun. Nilai yang diraih tersebut menunjukkan 

bahwa nilai sektor fesyen juga akan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini direspon oleh 

penyelenggara Indonesian Fashion Week yaitu; Asosiasi Perancang Mode Indonesia 

(APPMI) yang memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat mode dunia pada 

2025 (Janna, 2018). 

Sektor industri fesyen Indonesia dengan gaya busana yang sopan dan tertutup (modest 

wear) tengah naik daun. Definisi modest wear adalah cara berpakaian yang sopan dan tidak 

provokatif, demi menghindari dijadikannya sang pemakai sebagai objek perhatian 

seksual. Ciri khas utama dari pakem modest wear adalah busana wanita yang menutupi 

sebagian besar bagian tubuh dengan potongan yang mengaburkan siluet serta lekuk tubuh 

(BAZAAR, 2016). 

Tumbuhnya minat dan permintaan pasar akan modest wear  mendorong munculnya 

desainer-desainer maupun sejumlah label modest wear. Pergerakan ini berawal dari negara-

negara yang didominasi oleh kaum Muslim, seperti Turki, Pakistan, India, Saudi Arabia, 

Mesir, dan Indonesia. Kini semakin banyak desainer berskala internasional hingga 

perusahaan ritel raksasa turut merambah pasar modest wear  ini, dengan brand seperti 

Uniqlo, Mango, DKNY, Donna Karan, Dolce & Gabbana, hingga Oscar de la Renta. Kendati 

saat ini mereka hanya melucurkan sebatas koleksi untuk Ramadhan, namun hal ini cukup 

dapat membuktikan bahwa besarnya pasar peminat modest wearIndonesia yang sangat 



potensial dan menjanjikan.Indonesia sendiri telah banyak melahirkan desainer dan label yang 

memang secara khusus berdedikasi pada industri modest wear selama kurang lebih satu 

windu terakhir seperti; Norma Hauri, ETU, Jenahara, NurZahra, Vivi Zubedi, Kami Idea, Ria 

Miranda, dan masih banyak lagi.Setiap tahunnya nama-nama dan bakat-bakat baru terus 

bermunculan menawarkan koleksi modest wear untuk memenuhi permintaan pasar yang terus 

meningkat. Tak heran apabila Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan 

jumlah desainer dan label modest wear terbanyak serta jumlah konsumen modest wear 

terbesar didunia.Kehadiran desainer maupun label modest wear ini tak hanya menyuguhkan 

lebih banyak opsi bagi setiap individu yang memilih untuk berpenampilan modest saja, 

namun juga memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan selera dan gaya personal 

mereka tanpa mengesampingkan konsep modestyyang dianutnya.Dengan pesatnya 

perkembangan industri modest wear di Indonesia dapat dikatakan bahwa industri ini dapat 

menjadi kekuatan Indonesia untuk merambah dunia International (BAZAAR, 2016). 

Menurut Bekraf yang menjelasakan bahwa modest wear diIndonesia memiliki 3 gaya 

busana muslim yaitu; Syar’i Modern, Modest Konvensional dan Modest Modern. Syar’i 

Modern menjadi lifestyle baru di Indonesia, denganpemahaman pendekatan agama.Modest 

Konvensional adalah gaya yang paling banyak dansudah lama dipakai di Indonesia dengan 

pendekatan yang lebih bersifatfungsional sehingga dapat digunakan didua acara yang 

berbeda.Modest Modern adalah gaya yang paling baru diadaptasi oleh Indonesia dengan 

pendekatan yang digunakan adalah fashion lifestyle.Menurut Bekraf, pada tahun 2018 busana 

muslim di Indonesia dapat dikategorikan dalam trend desain“Greyzone”.“Greyzone” 

sebagai visualisasi dari sebuah masa untuk membedakan yang benar dan salah / hitam dan 

putih. Masa yang dimaksut adalah masa lalu dengan nilai – nilainya menjadi sesuatu yang 

relevan untuk masa kini. Sesuai dengan konsep desain “Greyzone” tersebut, trend busana 
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modest wear Indonesia juga tengah menghadapi polemik dalam upaya untuk mendefinisikan 

busana muslim nusantara (Dhaniswari, 2017). 

Melirik pada sejarah busana muslim di Indonesia,tepatnya sebelum Indonesia merdeka, 

budaya berhijab sudah menghadapi polemik. Banyaknya Muslimah yang tidak menutup 

kepala pada saat itu menjadi perhatian khusus bagi gerakan pembaharuan Islam. Untuk 

memasyarakatkan kewajiban kerudung, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, 

mendakwahkan kewajiban kerudung secara bertahap di lingkungan Kauman, Yogyakarta 

pada 1910an.Pada tahun 1920an, ulama Muhammadiyah Abdul Karim Amrullah ayah dari 

Buya Hamka, mengutarakan pendapatnya tentang kerudung dalam buku Cermin Terus. 

Beliau banyak menjelaskan norma berpakaian yang sesuai dengan al-Quran dan Hadits dan 

bahkan mengkritik pakaian kebaya pendek bahkan dengan menyebut kebaya pendek 

sebagai pakaian perempuan murahan. Pendapat Amrullah mendapat respons keras dari 

sejumlah tokoh terkenal seperti Rasuna Said dan Nur Sutan Iskandar yang berpendapat 

bahwa kebaya pendek adalah busana nusantara. Hal inilah yang menjadi gambaran konflik 

sosial terkait busana muslim dengan busana nusantara. Hingga saat ini perdebatan yang 

terjadi adalah untuk pencarian identitas sebagai Muslim Indonesia. Hal inilah yng menjadi 

masalah dalam perancangan (Hadiansyah, 2016). 

Sebagai upaya untuk mencari kejelasan atau jaaban atas polemik tersebut,  desainer – 

desainer modest wear di Indonesia yang memadu padankan rancangannya dengan sentuhan 

budaya, seperti desainer Jeny Tjahyawati yang rancangannya terinspirasi dari Bunga Lopoo, 

dengan bahan tenun yang berasal dari Bugis, Sulawesi. Ratu Anisa Soviah, yang membawa 

koleksi mereknya yang bernama Lentera dengan menampilkan kain Jumputan khas 

Pelembang. Warna yang digunakan untuk busana rancangannya berasal dari pewarna alam 

dengan teknik tie dye. Desainer Lia Afif menghadirkan busana Muslim dengan tema 

Dhandaka Turqa yang merupakan gabungan bahasa Sansekerta dan Inggris. Koleksi beliau 



mengangkat kain batik Trenggalek yang bercerita tentang budaya keaslian dan warisan nenek 

moyang. Berbeda dengan desainer – desainer tersebut, Aisyah Rupindah Chan mengangkat 

tema Sikok yang terinspirasi kebudayaan Kota Jambi lewat merek Darabirra, 

beliaumenampilkan busana Syar‟i dengan gaya elegan dan feminin. Desainer kontemporer 

lain yang turut serta mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia adalah Tuty Adib. 

Dalam acara London Fashion Week, beliau akan membawakan tema Basiba yaitu busana 

tradisional dari Minangkabau, Sumatra Barat. Dengan mengedepankan kearifan lokal, Tuty 

menggunakan tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Payakumbuh yang memiliki warna 

dan motif yang beragam. Desainer Itang Yunaz membuat koleksi menggunakan material 

tenun ikat NTT dan helai kain chiffon, crepe dan satin sutera yang di print dengan desain 

bermotif ikat NTT. Masih banyak lagi desainer – desainer yang memadukan rancangan 

mereka dengan warisan budaya Indonesia (Garmina, 2018). 

Sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki beragam budaya, masih banyak 

budaya lokal yang belum tersentuh oleh desainer – desainer Indonesia, salah satunya adalah 

Mentawai. Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi 

Sumatera Barat, Indonesia. Kepulauan Mentawai memiliki 4 pulau utama yang berpenghuni 

yaitu; Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni 

oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Keunikan budaya Mentawai yang masih terlihat 

seperti manusia zaman batu pada masa neolithikum, sehingga berbeda dengan budaya 

Sumatra lainnya. Suku Mentawai merupakan salah satu suku tertua di Indonesia yang sudah 

ada sejak 500 SM. Karena suku Mentawai adalah suku tertua, maka tentu saja adat istiadat di 

suku ini sangatlah kuat. Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan tersendiri. 

Kepercayaan yang dianut oleh suku ini dikenal dengan nama Sabulungan. Sabulungan adalah 

suatu kepercayaan terhadap seluruh benda yang memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dapat 



dirawat dengan baik, maka roh ini akan hilang, bergentayangan dan menyebabkan kesialan 

serta juga menyebabkan munculnya wabah penyakit (Takaitu, 2017) 

Konflik mengenai busana muslim nusantara ini sungguh nyata dan layak untuk dicari 

solusinya. Disisi lain hal ini dapat menjadi sebuah peluang bagi perancang. Saat ini 

masyarakat Indonesia bebas untuk mengenakan hijab atau tidak, dan model hijab sendiri pun 

sudah beragam. Oleh sebab itu perancang ingin membangun brand Ayus Mustika dengan 

pendekatan modest modern yang mementingkan nilai – nilai kesopanan berdasarkan norma 

agama Islam dengan tampilan yang lebih modern dan mengangkat warisan budaya Indonesia 

seperti budaya Mentawai untuk menjadi suatu inovasi desain. Brand Ayus Mustika ini 

memiliki target market wanita muda dengan usia sekitar 20 hingga 30 tahun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan masalah yang akan dibahas melalui 

perancangan ini yaitu : 

 “Bagaimana merancang pakaian modest modern dengan mengambil inspirasi dari 

Budaya Mentawai untuk brand Ayus Mustika?” 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan desain fesyen modest modernnusantara (busana ready-to-wear untuk 

wanita berhijab) menggunakan material non-elastis. 

2. Menciptakan desain fesyen yang  fashionable, and high quality. 

3. Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari budaya Mentawai. 

  



1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Produk pakaian siap pakai dengan konsep yang telah direncanakan 

b. Produk menggunakan bahan yang sesuai seperti yang telah direncanakan 

c. Produk sesuai dengan hasil riset yang telah dilakukan 

d. Produk hasil jadi tepat mengenai sasaran target market 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Menciptakan kebaruan dalam hal modest wear berkonsep Beautiful Line 

b) Turut berkontribusi dalam kemajuan industri modest fashion di Indonesia 

c) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang industri 

fashion. 

d) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain fashion. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Di dalam bab ini, brand Ayus Mustika memberikan batasan kepada penggalian dan 

perancangan. Hal yang umum yang menjadi batasan adalah: 

a. Batasan Ilmu 

Perancangan modest modern (busana ready-to-wear untuk wanita berhijab) pada 

brand Ayus Mustika yang berada dalam lingkup ilmu desain fashion 

b. Batasan Material 

Perancangan akan menggunakan material utama dengan bahan non-elastis. 

c. Batasan Waktu 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan, yaitu berlangsung dari periode 

Juli 2018 hingga Desember 2018 



d. Batasan Pasar 

Peranangan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari tahun, yaitu berlangsung dari 

periode Juli 2018 hingga Desember 2018 

1) Geografis 

Perancangan dilakukan dikota Surabaya. Target konsumen adalah mereka 

yang tinggal dikota – kota besar dan daerah maju di Indonesia. 

2) Demografis 

Perancangan ditujukan kepada wanita berusia 20 hingga 30 tahun. Wanita 

yang mengenakan hijab di kesehariannya, dan berada dalam kelas middle up. 

3) Psikografis 

Segmentasi brand Ayus Mustika secara psikografis, maka akan dilakukan 

menggunakan teori VALS. 

1.7 Definisi Istilah 

Berikut definisi istilah dalam Penelitian ini : 

 Ready-to-Wear  : Pakaian siap pakai, seperti pakaian untuk keseharian. 

 Modest Wear   : Pakaian Muslim 

 Brand    : adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau 

gabungan keempatnya yang mengidentifikasikan produk para penjual 

dan membedakannya dari produk pesaing. 

 Target Market   : adalah karakteristik calon konsumen yang memiliki 

potensial untuk membeli suatu produk. 

  Design   : adalah perancangan suatu produk yang akan 

diproduksi. 



 Tie Dye   : adalah Teknik Jumputan, teknik membuat pola dengan 

mengikat kain pada beberapa bagian yang sebelumnya dicelup pada zat warna. 

 Payakumbuh   : Nama Kota di Sumatra Barat 

 Sikok    : dalam bahasa palembang artinya „Satu‟ 

 Ayus Mustika   : adalah brand busana muslim yang berfokus pada 

busana muslim modern. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan Kualitatif dan 

Kuantitatif. Hal berikut yang dilakukan adalah menjelaskan secara lebih spesifik tentang 

metode pengumpulan data. Jenis Sistematika Penulisan yang digunakan guna menjelaskan 

bagaimana cara, proses, alur kerja pada keseluruhan tugas akhir ini. Sistematika penyusunan 

kajian analitis berupa identifikasi permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, 

analisis data, hingga perancangan produk. Metode perancangan yang digunakan adalah 

penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Hal berikut yang dilakukan adalah menjelaskan 

secara lebih spesifik tentang metode pengumpulan data. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

 

Teori 

 Pengertian Busana 

 Ready To Wear 

 Sejarah Busana Muslim 

 Pemakaian Simbolis Jilbab dalam 

Agama Islam 

 Perkembangan Busana Muslim 

 Mentawai 

 Filosofi Keindahan Menurut 

Budaya Memtawai 

 Perbandingan Budaya Mentawai 

Dengan Yang Sekarang 

Identifikasi Masalah 

Banyaknya modest wear yang sering 

diterapkan di Indonesia adalah modest 

konvensional. Dan modest modern baru 

– baru ini diterapkan di Indonesia. 

Batasan 

 Ilmu desain fesyen. 

 Perancangan modest modern 

 Material Non-elastis 

 Teknik Hapazome 

 Pasar yang dituju adalah kota 

besar di Indonesia 

 Periode : Juli – Desember 2018 

 Wanita 20 – 30 Tahun, wanita 

karir, menengah atas 

 Psikografis : Inovator dan ideal 

(Thinkers and Believers) 

Data-data yang diperoleh dari : 

 Buku, jurnal, tesis, esai, media 

online. 

 Wawancara dengan 6 ahli (expert 

user) dan 12 (extrem user). 

 Observasi kompetitor 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 

IDEASI 


