
6 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan zaman yang cukup pesat memberikan efek samping juga terhadap 

industri fesyen terutama pada pemenuhan lifestyle  setiap orang dalam berbusana. 

Pada masa kini, gaya berpakaian atau berbusana merupakan sebuah bahan 

penelitian awal seseorang dan sebagai salah satu cara mereka untuk 

mengekspresikan diri (Retno, & M. Eddy, 2008). Industri fesyen pun berlomba 

untuk membuat barang yang bukan sekedar untuk fungsi semata, tetapi juga 

membuat barang yang bisa membantu pada pemakaian dalam mengekspresikan 

diri mereka. Berdasarkan dari liputan Sindo (1 Februari 2017), indsutri fesyen 

merupakan ujung rantai dari industri tekstil yang memiliki nilai tambah tinggi 

dan dari 16 kelompok industri kreatif, industri fesyen juga berperan penting 

dalam perekonomian nasional. Pada data Badan Pusat Statistik 2017 menyatakan 

bahwa nilai ekspor industri tekstil periode Januari-Agustus mencapao US$3,05 

miliar, sedangkan ekspor untuk industri pakaian jadi pada periode yang sama 

tercatat sebanyak US$5,30 miliar. Peningkatan ekspor tersebut juga 

mempengaruhi pada daya tarik untuk ekspor tenun dan batik yang ternyata 

berdasarkan dari liputan Kumparan (22 Mei 2017) nilai ekspornya mencapai 

151,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp 2 triliun (kurs Rp13.300). 

Tenun ikat adalah salah satu khazanah budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh 

banyak negara lainnya justru Indonesia memiliki banyak daerah penghasil tenun 

ikat diantaranya adalah Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, 

Flores, dan Timor. Flores pun terdiri dari berbagai macam suku dengan adat 
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kebudayaan yang berbeda-beda sehingga motif-motif dari kain tenun ikatnya pun 

berbeda-beda. Ende Lio merupakan salah satu kabupaten di daratan Flores yang 

terletak di tengah pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang menghasilkan kain 

tenun ikat di mana di balik ragam jenis motif tenun ikat Ende Lio terdapat mitos 

tersendiri mengani kehidupan nenek moyang suku Lio serta karakteristik 

kedaerahan yang dituangkan ke dalam ragam motif kain tenun ikat tersebut akan 

tetapi beberapa masyarakat Indonesia masih kurang mengetahui tentang motif 

tenun ikat dari daerah Ende Lio, mereka lebih banyak mengetahui tentang motif 

tenun ikat dari daerah Sumba. 

Perlu diketahui bahwa motif tenun ikat dari Ende Lio pun memiliki motif yang 

berbeda-beda dan dari perbedaan tersebutlah yang membuat motif tenun ikat pria 

maupun wanita berbeda pula. Berdasarkan tulisan yang terdapat di Mozalora 

(November, 2013) bahwa tenun ikat pria Ende Lio biasanya berwarna dasar 

hitam atau biru kehitaman, dan mempunyai jalur-jalur yang jelas sepannjang 

lungsin dengan jalurnya yang membujur dan ada juga yang melintang. Sedangkan 

para motif kain tenun ikat untuk wanita Ende Lio menggunakan motif flora dan 

fauna yang pada motif kain dan seledang tersebut didominasi oleh motif bunga 

yang selingi garis hitam kecil diantara motif-motifnya. Tapi, berdasarkan 

Beritagar (2016), bahwa kain tenun ikat Ende Lio terancam punah. Sudah banyak 

dari beberapa perancang Indonesia yang menjadikan tenun ikat Ende Lio sebagai 

bahan pakaian rancangan mereka namun ketika sudah beredar di pasaran tidak 

terlalu banyak peminatnya karena motif yang tersedia kurang bervariatif. 

Kendalanya ialah sebagian besar pembuat kain tenun ikat di Ende Lio tersebut 

masih sangat terpaku pada pakem-pakem tradisional dari motif motif-motif 
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tersebut. Pakem-pakem tersebut ada pada perbedaan antara motif tenun pria dan 

wanita sehingga pemakaian tenun disesuaikan gender pengguna. 

Maka dari itu, pada peracangan kali ini NOKA menggunakan kain tenun ikat 

Ende Lio sebagai bahan utama dan dikombinasikan dengan beberapa kain yang 

sudah ada di pasaran. Motif tenun ikat yang digunakan juga sudah dipilah sesuai 

dengan kegunaannya yang ditujukan untuk wanita. Desain pakaian yang 

dirancang mengikuti perkembangan zaman untuk para wanita dengan kisaran usia 

19 – 25 tahun yang aktif dan dinamis. Jadi, selain dapat membantu Indonesia 

dalam melestarikan budaya tenun ikat khususnya untuk daerah Ende Lio, para 

customer NOKA pun nantinya tetap bisa tampil keren dan up-to-date sehingga 

pemakaian busana dengan motif-motif dari kain tenun ikat Ende Lio pun akan 

menjadi pilihan masyarakat ketika hendak berpakaian sehari-hari. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yang akan 

dibahas dan dicari solusinya melalui rancangan ini, yaitu “Bagaimana merancang 

pakaian ready-to-wear semi formal wanita dengan menggunakan bahan tenun 

ikat Ende Lio untuk brand NOKA?” 

 

1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
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a. Menciptakan desain pakaian ready-to-wear untuk wanita berusia 19-25 

tahun yang membutuhkan untuk mengenakan pakaian semi formal. 

b. Menciptakan desain pakaian ready-to-wear dengan menggunakan kain 

tenun ikat Ende Lio. 

c. Menciptakan desain pakaian ready-to-wear yang sesuai dan bernilai jual 

bagi brand NOKA. 

 

1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang akan dihasilkan dari perancangan ini adalah pakaian ready-to-wear 

dengan gaya pakaian semi formal yang ditujukan untuk wanita berusia 19 sampai 

25 tahun dengan menggunakan bahan utama tenun ikat Indonesia yang berasal 

dari Ende Lio, Nusa Tenggara Timur. Selain menggunakan bahan tenun ikat, 

nantinya produk akan dikombinasikan dengan bahan-bahan yang sudah ada di 

pasaran seperti balotelly dan semi wool serta memberikan kombinasi warna-

warna yang sesuai dengan trend color Fall/ Winter 2018/2019 yaitu warna-warna 

humanature sehingga lebih terlihat modern dan menarik perhatian bagi para 

target customer untuk membeli produk yang dihasilkan. Kain kombinasi yang 

digunakan akan di pleats untuk memberikan kesan modern pada koleksi kali ini. 

 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 



10 

 

a) Melestarikan kearifan budaya lokal dan membangun kesadaran mengenai 

kain tenun ikat Ende Lio. 

b) Menciptakan inovasi dalam hal berpakaian dengan nuansa tenun ikat Ende 

Lio. 

c) Turut berkontribusi bagi perkembangan produk buatan Indonesia. 

d) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu desain pakaian. 

e) Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif pada bidang 

industri pakaian. 

 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Batasan perancangan pada penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a) Batasan ilmu 

Ilmu yang digunakan dalam perancangan pakaian ready-to-wear adalah ilmu 

desain pakaian. 

b) Batasan material 

Perancangan pakaian ready-to-wear semi formal wanita menggunakan bahan 

utama tenun ikat Indonesia yang berasal dari Ende Lio, Nusa Tenggara Timur 

dan kain kombinasi (balotelly dan semi wool). 

c) Batasan waktu 

Perancangan pakaian ready-to-wear dilakukan dalam kurun waktu 9 bulan, 

yaitu berlangsung dari periode Januari 2018 hingga September 2018. 

d) Batasan pasar 

a. Geografis 



11 

 

Perancangan pakaian ready-to-wear ditujukan pada target market 

yang berada di Jakarta dan Surabaya. 

b. Demografis 

Perancangan pakaian ready-to-wear yang ditujukan kepada wanita 

berusia 19 sampai 25 tahun yang sangat mementingkan 

penampilannya sebagai mahasiswi atau pekerja yang berdomisili di 

perkotaan. Target market tersebut juga berdasarkan psycographic 

yang aktif, ceria, dinamis serta mempunyai kebiasaan suka  

berbelanja, hangout dan menghadiri acara-acara formal, sangat 

mencintai budaya bangsa sendiri yaitu budaya banga Indonesia. 

Selain itu, mereka juga memiliki sikap yang terbuka, mudah bergaul 

dan suka terhadap hal baru (inovasi) serta berada di kelas ekonomi 

menengah ke atas. 

 

c. Psikografis 

Berdasarkan teori VALS, perancangan pakaian ready-to-wear 

ditujukan kepada para customer yang Innovator atau Inovator dan 

Experience. Inovator adalah seorang yang paling menerima ide-ide 

baru dan juga merupakan konsumen yang aktif. Experience adalah 

seorang yang berorientasi pada tindakan, trendy, dapat mengeluarkan 

uang untuk bersosialisasi, dan akan segera membeli hal yang mereka 

suka tanpa mempertimbangkannya. 
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1.7. DEFINISI ISTILAH 

Pakaian Ready-To-Wear merupakan pakaian siap pakai tanpa harus melakukan 

pengukuran badan dan sudah terdapat standart ukuran tubuh manusia (XS, S, M, 

L, XL, dst.). 

Pakaian semi formal adalah yang sifatnya resmi tetapi terlihat santai dan lebih 

dinamis. Pakaian ini untuk pria biasanya terdiri atas celana panjang katun, kemeja 

berlengan pendek dengan motif garis atau polos (warna pakaian lebih dinamis) 

sedangkan untuk wanita biasanya terdiri atas bloose, blazer, rok  atau bisa juga 

dengan menggunakan gaun kasual seperti batik atau tenun. 
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1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Proses perancangan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tahapan yang 

divisualisasikan dengan diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Sistematika Penulisan 

BATASAN: 

Batasan ilmu, 

material, waktu 

dan pasar. 

IDENTIFIKASI 

MASALAH: 

“Bagaimana merancang 

pakaian ready-to-weari 

semi formal wanita 

dengan menggunakan 

bahan tenun ikat Ende 

Lio?” 

TEORI: 

Pakaian siap pakai, gaya 

semi formal, tenun ikat 

Ende Lio. 

DATA-DATA YANG DIPEROLEH 

DARI : 

 Buku, Jurnal, dan Internet 

 Kuisioner 

 Wawancara expert panel 

 Wawancara extreme user 

 Observasi  

 

IDEASI atau EKSPERIMEN 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

PRODUK AKHIR 

TES  

Bab 3.2. 

 

Bab 2 

Bab 3.1. dan 

Bab 3.3. 

Bab 4 


