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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Sejak tahun 2000, industri kreatif Korea Selatan berkembang pesat di seluruh dunia 

dan menjadi sebuah fenomena budaya bernama Hallyu atau Korean Wave (Agence 

France-Presse, 2011). Fenomena budaya ini meliputi berbagai macam aspek seperti 

bahasa Korea, tata cara berperilaku di Korea, tata cara berpakaian, hingga makanan 

Korea. Menurut Koentjaraningrat (2018) budaya terbagi menjadi 7 unsur yaitu sistem 

religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata 

pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, dan kesenian. Salah satu 

unsur budaya Korea Selatan yang saat ini paling diminati oleh masyarakat secara 

global adalah kesenian dimana sektor industri kreatif berperan besar dalam 

kemajuannya. Dengan dukungan teknologi, budaya Korea menginspirasi berbagai 

sektor industri kreatif seperti drama dan reality show, musik K-pop hingga dunia 

fesyen dan produk kecantikan (Martin Roll, 2018).Fenomena global ini 

mengakibatkan banyak remaja rela membayar mahal agar dapat meniru gaya 

berpakaian artis-artis Korea Selatan idola mereka (Yesha, 2013).  

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terpengaruh oleh industri kreatif Korea 

Selatan. Hal ini dapat dilihat dari banyak bermunculan kursus Bahasa Korea, 

restaurant Korea, komunitas musik dan tari K-pop serta berbagai drama Korea yang 

ditayangkan di stasiun televisi. Kini berbagai brand – brand fesyen dan desainer 

fesyen lokal, seperti KUKI STYLE (GADIS, 2018), Yosafat Dwi Kurniawan, 

Magnolia, CherryChan, Monday to Sunday, HARDWARE dan This Is April tengah 

marak mengangkat gaya fesyen Korea. Didukung oleh Korean Cultural Center, brand 

lokal seperti Monday to Sunday (Setyanti, 2014) berhasil menemukan inspirasi dalam 

kain patchwork Korea. Menurut Setyanti (2014) kain patchwork Korea sangat 

berpotensi untuk dikembangkan walaupun kain patchwork dari Korea tersebut belum 

dikenal baik di Indonesia. Salah satu kain patchwork yang dimaksud adalah jogakbo.  
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Jogakbo merupakan kain tradisional dari Korea yang dibuat menggunakan teknik 

patchwork. Jogakbo sudah digunakan oleh masyarakat Korea sejak jaman Dinasti 

Joseon dan masih digunakan sampai sekarang (Lee, 2009). Menurut Tirensia (2012) 

jogakbo merupakan kumpulan kain sisa yang disebut bojagi yang dijahit menjadi satu 

dan digunakan sebagai pembungkus suatu benda. Lee-Hye Kyu (2016), seorang 

kurator di Museum of Korean Embroidery di Korea Selatan mengatakan, bojagi 

terbagi menjadi dua jenis yaitu sangbo untuk membungkus barang dan otbo atau 

ibulbo yang digunakan sebagai bahan pakaian atau seprai. Sayangnya, kain 

tradisional ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat lokal maupun internasional 

bahkan terancam punah (Kim Soon Hee, 2012). Hal ini dikarenakan pembuatan 

jogakbo sangat rumit dan membutuhkan waktu pengerjaan yang sangat lama karena 

menggunakan teknik jahitan tangan sehingga tidak banyak orang yang berminat 

untuk mempelajari cara pembuatan kain jogakbo tersebut. 

 

Kain patchwork secara luas dalam dunia fesyen global telah dikenal sejak lama dan 

berkembang dengan pesat. Patchwork dalam dunia fesyen dapat dikategorikan 

sebagai wearable art karena menggunakan teknik jahitan tangan dan teknik jahitan 

mesin dalam pembuatan patchwork. Patchwork juga dianggap sebagai karya seni 

(wearable art) karena prosesnya menggabungkan potongan kain perca dalam 

berbagai warna, motif dan jenis kain sehingga terbentuk motif yang baru (Hartanto & 

Trihardy, 2016).  

 

Istilah wearable art merujuk kepada suatu pakaian atau perhiasan dengan sentuhan 

seni dalam rancangan tersebut. Pembuatan wearable art pada umumnya mengadopsi 

objek berupa bentuk sebuah benda, arsitektur bangunan, lukisan, warna, motif dan 

bahan sebagai inspirasi yang bisa diwujudkan dalam sebuah busana yang mempunyai 

nilai seni dan estetika (Nuraliyah & Suciati, 2013). Akan tetapi, sedikit berbeda dari 

pendapat Nuraliyah dan Suciati, Loschek (2009) menyatakan bahwa wearableart 

adalah saat proses pembuatan fesyen diberlakukan sama seperti proses pembuatan 

seni dimana gagasan dan eksperimen lebih diutamakan daripada faktor kenyamanan 
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dan daya jual. Oleh karena itu biasanya, rancangan artwear sangat unik, cenderung 

ekstrim dan tidak konvensional, bahkan tidak jarang sebagian produk artwear hanya 

bisa digunakan sebagai pajangan saja (Evenson, 2012).  

 

Dengan mempertimbangkan berbagai hal diatas penggunaan patchwork Jogakbo 

sebagai konsep utama dalam perancangan fesyen. Potensi inilah yang digunakan 

penulis untuk membuat suatu karya rancang busana melalui brand VIRA PUSPITA 

untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan mengaplikasikan kain tradisional 

jogakbo dalam bentuk koleksi ready to wear pada brand VIRA PUSPITA, akan 

memberikan nafas baru dalam dunia fesyen. Selain itu, brand VIRA PUSPITA dapat 

membuka peluang yang lebih besar untuk memecahkan masalah lain seperti 

memberikan media apresiasi seni dan budaya untuk pecinta fesyen dan masyarakat 

secara umum. 

 

Tujuan penulis mengangkat tema perancangan ini adalah untuk memperkenalkan dan 

memberikan informasi mengenai salah satu sub-budaya Korea yaitu patchwork 

tradisional jogakbo kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, perancangan ini 

mengangkat salah satu jenis kebudayaan Korea kuno yang bisa dipakai sebagai 

inspirasi sekaligus media apresiasi budaya dan seni dalam industri fesyen di 

Indonesia. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang disampaikan, penulis menyimpulkan pembahasan 

untuk menemukan solusi melalui perancangan berikut ini: 

• Bagaimana perancangan pakaian wanita muda dewasa ready to wear 

menggunakan kain jogakbo untuk brand Vira Puspita? 

 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
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• Menciptakan desain fesyen menggunakan kain jogakbo dengan teknik 

patchwork untuk wanita muda dewasa. 

 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang akan dirancang dan diproduksi oleh penulis untuk brand Vira Puspita 

adalah busana ready to wear yang menggunakan kain jogakbo (patchwork Korea) 

sebagai detil utama. Brand Vira Puspita mengusung style feminine dan modern dalam 

rancangan busana ready to wear untuk target pasar wanita dewasa muda berusia 20-

32 tahun. Material yang digunakan pada pembuatan kain jogakbo adalah balotelli. 

Siluet yang digunakan adalah siluet yang fit and flare. Busana yang dirancang berupa 

terusan dress, outer, atasan, bawahan celana dan jumpsuit. Warna dasar untuk busana 

memakai tren dari WGSN fall/winter 2018-2019 yaitu WorldHood dengan komposisi 

warna abu-abu tua dan muda dikombinasikan dengan warna yang cerah digunakan 

untuk motif, namun patchwork tidak menutup kemungkinan penggunaan warna yang 

lebih cerah akan dipakai mengikuti perkembangan tren fesyen terbaru. 

 

1.5 PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan konsep kehidupan masyarakat global yang tetap 

menghargai budaya sebagai inspirasi desain kontemporer. 

b. Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen. 

c. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

 

1.6 ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

Berikut adalah batasan - batasan yang menjadi penuntun penulis selama pembuatan 

tugas akhir ini.  

a. Batasan ilmu 

1. Perancangan dilakukan dalam ruang lingkup ilmu desain fesyen dan 

bisnis. 
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2. Perancangan dilakukan dalam ruang lingkup busana ready to wear 

dan tekstil jogakbo. 

b. Batasan material  

Balotelli: merupakan bagian dari keluarga bahan katun yang memiliki 

tekstur khas berupa kotak – kotak kecil membentuk garis. Kain Balotelli 

adalah kain yang tebal namun ringan, halus dengan sedikit efek kilau, dan 

tidak menerawang. Kain ini juga sedikit kaku sehingga tidak terlalu jatuh. 

c. Batasan teknologi 

Perancangan produk menggunakan teknik jahitan mesin. 

d. Batasan waktu  

Perancangan dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2018 hingga September 

2018. 

 

1.7 DEFINISI ISTILAH 

Berikut adalah definisi dari beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam tugas 

akhir ini.  

a. Jogakbo 

Jogakbo adalah salah satu tekstil tradisional Korea yang menggunakan 

teknik patchwork yang menggabungkan kain yang berbeda. Jogakbo 

mempunyai warna-warna yang cerah dan cenderung transparan karena 

kain yang digunakan biasanya adalah serat sutera murni (raw silk) atau 

serat rami (Tirensia, 2012). Pada zaman dulu, orang-orang Korea 

menggunakan kain jogakbo sebagai kain pembungkus, kain untuk 

membawa suatu benda dan digunakan dalam ritual keagamaan (Lee, 

2009). 

b. Wearable Art 

Wearable art merupakan suatu pakaian atau perhiasan dengan sentuhan 

seni yang unik dan tidak konvensionaldalam rancangan tersebut (Evenson, 

2012). Pembuatan wearable art umumnya mengadopsi objek berupa 

bentuk sebuah benda, arsitektur bangunan, lukisan, warna, motif dan 
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bahan sebagai inspirasi yang bisa diwujudkan dalam sebuah busana yang 

mempunyai nilai seni dan estetika (Nuraliyah & Suciati, 2013). 

c. Contemporary Design 

Ada 4 jenis seni di Indonesia yang memiliki perbedaan signifikan 

menurut Maria, Mia dan Biarezky, Belle Bintang (2015):  

 Klasik  

Kesenian klasik umumnya populer di zaman lampau dan tidak 

mengalami perkembangan di zaman modern. Estetika yang dimiliki 

seni klasik tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman, 

contohnya adalah seni dari kerajaan hindu-budha pada abad ke 4. 

 Tradisional  

Seni tradisional tumbuh dalam lingkungan masyarakat dan menjadi 

bagian atau nilai dalam masyarakat tersebut. Umumnya seni 

tradisional dapat diwariskan kepada generasi penerus dengan aturan 

yang tidak berubah dari generasi-generasi sebelumnya karena 

beberapa faktor seperti nilai keagamaan dan ritual serta kebutuhan 

sosial yang mempengaruhi keutuhan nilai dari seni tradisional 

tersebut. 

 Modern  

Kesenian modern tercipta karena adanya pengaruh globalisasi, 

kemajuan teknologi dan pembaharuan kebebasan individu yang 

semakin tinggi sehingga estetika dan nilai sebuah seni mulai 

dipertanyakan. Hal inilah yang mendorong terciptanya seni abstrak 

yang berfokus pada kebebasan individu dan karakter perlawanan 

kepada penjajah. Umumnya seni modern mengutamakan desain 

dengan detail yang spesifik. 

 Kontemporer  

Seni kontemporer merupakan seni yang mendobrak batasan-batasan 

yang ada (Azkia, 2016). Seni kontemporer berkembang sejak tahun 

1970an hingga sekarang dan selalu mengangkat tema kebudayaan, 



7 
 

 
 

politik dan sosial. Di Indonesia, seni kontemporer sempat 

dipengaruhi oleh politik pada tahun 1960an dimana masa jabatan 

Sukarno berakhir dan digantikan oleh Suharto yang kemudian 

mendapat respon yang kritis dari para seniman Indonesia. 

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Metode perancangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan  

 

Sumber: data pribadi 


