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BAB I. PRA TUGAS AKHIR 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Pakaian merupakan kebutuhan utama manusia yang seiring berkembangnya 

zaman, tren Fashion, dan adanya perkembangan gaya hidup dituntut untuk pakaian 

memiliki nilai estetika, dapat disesuaikan dengan keperluan tertentu, praktis, 

nyaman, dan memiliki value seperti sustainable, mengingat bahwa Fashion 

merupakan industri penghasil limbah terbesar kedua di dunia (Green Match, 2019). 

Di sisi lain, dengan adanya tuntutan kecepatan dalam perputaran tren, terjadi 

permintaan tinggi akan fast Fashion yang ekonomis dan Fashionable. Di Indonesia 

sendiri, salah satu dampak dari fenomena ini adalah tuntutan produksi batik dengan 

harga yang lebih rendah. Akibatnya, industri batik menjadi UMKM dengan emisi 

karbon tertinggi karena tingginya penggunaan kerosin, listrik, pewarna sintetis, dan 

konsumsi air yang masif,  (The Guardian, 2011). Salah satu contoh dampak negatif 

yang terjadi adalah pencemaran sungai karena limbah pewarna dan malam dari 

proses pelorodan batik dibuang begitu saja ke sungai. Namun di sisi lain, batik 

merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai Warisan 

Budaya non-Bendawi oleh UNESCO dan harus dilestarikan.  

Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa alternatif batik yang diproduksi 

secara ramah lingkungan atau sustainable. Ada banyak jenis batik yang dapat 

dieksplorasi untuk sustainable batik. Salah satunya Batik Mangrove Surabaya 

dengan nama Brand Batik SeRu, yang dibuat untuk upaya konservasi mangrove 

dan diproduksi secara ramah lingkungan dengan menggunakan olahan limbah 

mangrove untuk pewarna batik. (Batik Mangrove Surabaya, 2017). Karakteristik 

dari batik mangrove adalah luwes, dengan warna-warni yang cerah namun lembut, 

berciri khas pewarnaan alam, motif seringkali dibuat repetitif, gambar pada motif 

terinspirasi ekosistem mangrove, kelautan dan perikanan, serta ragam hias 

Majapahit. Berdasarkan karakteristinya, maka batik mangrove cocok untuk 

dijadikan resort wear, yang membawa suasana santai namun juga memiliki nilai 

estetika yang tinggi, Fashionable, dan instagrammable sehingga cocok untuk 

dikenakan saat travelling.   
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Adapun peluang perancangan resort wear cukup tinggi, selaras dengan gaya 

hidup masa kini, dimana minat masyarakat akan travelling semakin tinggi. 

Travelling dan Instagram merupakan dua hal yang terkait sangat erat. 18% 

masyarakat dari rentang usia 18-30 tahun melakukan travelling berdasarkan 

referensi yang didapat dari Instagram (Refinery29, 2019). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang koleksi resort wear batik mangrove sebagai 

implementasi sustainable batik untuk kolaborasi Brand Batik SeRu dengan Brand 

Angie Alexandra? 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang koleksi resort wear batik mangrove sebagai implementasi 

sustainable batik untuk kolaborasi Brand Batik SeRu dengan Brand Angie 

Alexandra. 

1.4. Batasan Perancangan 

a) Batasan ilmu: ilmu desain fesyen 

b) Batasan material: bahan katun 

c) Batasan teknik: batik tulis, pewarnaan alami, teknik jahit ready to wear deluxe  

d) Batasan pasar  

a. Geografis: wilayah Surabaya.  

b. Demografis: wanita muda dalam segmen usia 20-35 tahun, kelas sosial 
atas, menyukai travelling dan mengapresiasi batik.  

c. Psikografis (VALS): Thinkers, berpendidikan tinggi, menghargai produk 
yang memiliki fungsi dan nilai sustainability, terbuka akan ide baru 

e)    Batasan waktu: 6 bulan 

1.5. Tahapan Perancangan 

Tahapan perancangan dilakukan dengan metode design thinking, yaitu metode 

berupa pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah (Dam & Siang, 

2018). Tahapan desain thinking sebagai berikut: 
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a. Empathise: pencarian isu yang berkaitan dengan permasalahan di industri 

Fashion yang tidak sustainable, salah satunya industri batik sebagai UMKM 

penghasil emisi karbon tertinggi di Indonesia, sehingga diperlukan solusi berupa 

alternatif produksi batik yang ramah lingkungan. 

b. Define: melakukan brainstorming tentang permasalahan dalam industri batik 

yang membuatnya tidak ramah lingkungan (penggunaan bahan bakar kerosin yang 

tinggi, pewarna sintetis, konsumsi air masif, dan limbah hasil pelorodan yang 

dibuang begitu saja ke sungai). Sehingga, solusi nyata untuk menerapkan produksi 

batik yang ramah lingkungan adalah batik mangrove. 

c. Ideate: Batik mangrove memiliki karakteristik yang cocok untuk dijadikan resort 

wear yang nyaman dan Fashionable. Selanjutnya, dilakukan wawancara pada para 

extreme user dan expert, untuk dapat memadukan resort wear dengan batik. 

d. Prototype: Menguji dan mewujudkan salah satu desain resort wear batik 

mangrove untuk mengetahui logics of production, aesthetics, dan acceptance pada 

koleksi yang akan dibuat.  

e. Test: produk akan ditunjukkan kepada para expert dan extreme user untuk 

kembali direview dan divalidasi, kemudian hasilnya digunakan untuk pedoman 

dalam membuat produk yang sebenarnya. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

1.6.1. Pengumpulan Data Primer 

A. Kualitatif 

a. Observasi: dilakukan dengan mendatangi langsung tempat produksi batik 

mangrove dan menemui Ibu Lulut Sri Yuliani selaku pencipta batik mangrove dan 

pemilik Brand Batik SeRu. Ruang lingkup observasi melingkupi motif batik 

mangrove, proses produksi batik, wawasan tentang pewarna mangrove dan warna-

warna yang dihasilkan, dan fakta-fakta lain tentang batik mangrove yang perlu 

diketahui  

b. Wawancara dengan para expert: dilakukan dengan mewawancarai 6 narasumber 

yang memiliki keahlian seputar batik, di antaranya Lulut Sri Yuliani selaku 
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pencipta batik mangrove dan pemilik Brand SeRu, Wedhanesa R. Firstarendha 

selaku owner Brand batik kontemporer NEY, Ester Dewi selaku desainer tekstil, 

praktisi dan pengajar batik, Paulina T. selaku desainer grafis dan owner Brand 

Conseva, Hary Sunaryo selaku pengamat dan kolektor batik dan benda kebudayaan, 

serta Johannes Somawiharja selaku pengamat, kolektor, dan edukator batik. Ruang 

lingkup atau fokus pertanyaan dari wawancara dengan para expert adalah trend dan 

kondisi pasar dalam industri batik, prospek/peluang untuk produk sustainable, 

validasi ide batik mangrove yang dikombinasikan dengan resort wear, desain motif 

batik yang baik, memahami aspek desain dan teknik dalam membuat batik, dan 

value proposition melalui desain produk, pricing, dan strategi marketing.  

c. Wawancara extreme users: dilakukan lewat google forms dengan pertanyaan 

seputar kebiasaan saat travelling dan kriteria tentang resort wear agar dapat 

menemukan kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga dapat dijadikan 

pedoman saat melakukan proses desain. Ada 12 orang extreme users yang 

diwawancarai, berjenis kelamin perempuan, dalam kategori usia 20-30 tahun, 

berdomisili di Surabaya, yang memiliki hobi travelling dan juga menyukai batik. 

Fokus penelitian terhadap extreme users meliputi segmentasi demografis, 

geografis, psikografis, dan behaviourial; jenis garment yang sesuai untuk 

bepergian; poola pikir atau perilaku konsumen mengenai bepergian ; market 

needs/wants tentang elemen-elemen desain pakaian resort wear dan batik; dan 

pendapat market mengenai batik mangrove dan resort wear batik mangrove. 

B. Kuantitatif 

a. Kuesioner extreme users: dilakukan melalui Google Forms tentang elemen 

desain seperti preferensi warna, model lengan, detail, panjang pakaian, preferensi 

motif, dan buying behaviour konsumen agar dapat dijadikan pedoman saat 

melakukan proses desain. 

1.6.2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Studi tipologi: dilakukan dengan mengamati dan mempelajari Brand-Brand yang 

menjadi inspirasi bagi pengembangan desain dalam penelitian ini, dari segi estetika 

desain, siluet, material, warna, dan moods yang dihasilkan. Brand-Brand yang 
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menjadi referensi atau inspirasi di antaranya adalah Edward Hutabarat, Silvia 

Tcherassi, Zimmermann, Etro. Kemudian juga analisis kompetitor dari Brand-

Brand batik di Indonesia yang juga menghasilkan produk resort wear seperti Sejauh 

Mata Memandang dan Pithecanthropus. 

b. Studi literatur dan artikel website: dilakukan dengan membaca dan meninjau 

buku maupun artikel dari internet sebagai sumber untuk mencari latar belakang data 

untuk memperkuat penelitian. 

c. Jurnal: dilakukan dengan membaca dan meninjau jurnal sebagai sumber untuk 

mencari latar belakang data untuk memperkuat penelitian, serta sebagai referensi 

sistematika penulisan daam penelitian yang baik dan benar. 

1.7. Tinjauan Data 

1.7.1. Kajian pustaka  

 Sustainability, aspek sustainability yang mendasari penelitian ini adalah aspek 

produksi secara etis (ethically made) yang berfokus pada perbaikan sistem dan 

proses produksi pada indusri tekstil dan Fashion berdasarkan kelanjutan 

(sustainabiity), di antaranya penerapan clean production dan best practice yang 

efisien dan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Aspek 

selanjutnya adalah penggunaan pewarna alami, yang merupakan sesuatu yang 

baik untuk memberi ciri khas bagi industri skala kecil/spesialis. Aspek terakhir 

adaah penerapan lokalisme, dimana proses desain  dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepekaan bagi suatu tempat untuk mempertahankan dan 

memberdayakan suatu komunitas dan melindungi lingkungan yang ada. 

(Fletcher, 2010). 

 Batik mangrove, batik khas Surabaya yang dibuat dengan pewarna alami dari 

olahan limbah mangrove, sehingga menghasilkan batik yang ramah lingkungan. 

Batik mangrove dibuat sebagai upaya pemberdayaan mangrove. (Batik 

Mangrove Surabaya, 2017). 
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Gambar 1.1. Batik SeRu mangrove, Surabaya.  
Sumber: Youtube.com, channel Batik Mangrove Surabaya 

 

 Batik ramah lingkungan, merupakan batik yang dibuat dengan pewarnaan 

menggunakan warna alam diolah tanpa menggunakan bahan kimia. Warna alam 

biasanya diambil dari akar pohon, kayu, dedaunan, bunga dan lain sebagainya. 

Batik ramah lingkungan meliputi pemasaran berbasis alami, termasuk bagi 

industri batik untuk kembali menggunakan bahan-bahan alami dan metode 

pewarnaan alam berdasarkan gerakan back to nature & green economy. 

(Ngatindriatun, dkk, 2014). 

 Batik tulis, adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan juga digunakan 

dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias dan pola tertentu dimana 

pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai 

bahan perintang warna. Suatu kain dapat disebut batik jika mengandung dua 

unsur pokok, yaitu memiliki teknik celup rintang yang menggunakan lilin 

sebagai perintang warna dan memiliki pola yang beragam hias khas batik. 

(Doellah, nd.) 

 Resort wear, merupakan busana santai untuk wanita, khususnya untuk keperluan 

bepergian saat liburan. Resort wear merupakan koleksi pakaian yang dirilis oleh 

para desainer untuk bulan Mei hingga Juli sebagai transisi atau peralihan dari 

koleksi fall/winter (musim dingin) ke spring/summer (musim panas). Istilah 

“resort” atau“cruise” sendiri berasal dari fungsi koleksi pakaian tersebut, yang 
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dibeli oleh klien-klien para desainer, khususnya klien dari belahan bumi utara 

untuk berlibur ke resor (resort) atau perjalanan kapal pesiar (cruise), ke tempat-

tempat yang biasanya memiliki iklim yang berbeda dari tempat asal mereka. 

(Wong, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2. Resort wear.  

Sumber: koleksi Silvia Tscherassi, Faithfull, Marysia, Zimmermann, Pinterest.com 
 

 Tren Fashion, proses desain produk untuk penelitian ini berdasarka pada key 

trend atau tema besar Svarga, yang dibuat oleh Indonesta Trend Forecasting 

untuk 2019/2020. Filosofi dari tren ini adalah refleksi dari adanya kerusakan 

yang disebabkan oleh keserakahan manusia, karena terabaikannya keinginan 

yang mendasar yaitu keindahan spiritual. Svarga adalah bentuk idealisme dari 

impian manusia, seperti apa seharusnya bagaimana manusia hidup, di muka 

bumi, dengan kerukunan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Micro 

trend yang diadaptasi untuk desain tekstil adalah Couture Boho yang merupakan 

bagian dari Svarga, yang mengadaptasi gaya bohemian menjadi lebih 

disesuaikan dengan masa kini, dengan kesan yang berkelas dan mewah, 

menggunakan bahan berkualitas tinggi, pengerjaan yang halus, dan adanya 

kesan romantis melalui motif floral dan warna pastel. Sebagai pengembangan 

dari filosofi Svarga dan Couture Boho, surface desain atau desain permukaan 

untuk tekstil merupakan hasil stilasi aneka flora, fauna, bunga, buah-buahan, 

simbo-simbol mitologis sebagai hasil refleksi keinginan untuk hidup bahagia 

yang dikemas secara ringan dan sederhana. Referensi warna untuk 

pengembangan desain produk dalam penelitian ini mengacu pada hasil Fashion 

colour trend forecasting dari Pantone berdasarkan warna-warna yang muncul 
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pada New York Fashion Week Fall/Winter 2020 dan London Fashion Week 

Fall/Winter 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.3. Tren besar: Svarga. 

Sumber: Indonesia Trend Forecasting 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Gambar 2.11. Tren tekstil: Couture Boho 
Sumber: Indonesia Trend Forecasting 
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Gambar 2.12. Tren warna Fall/Winter 2020.  

Sumber: Pantone.com 
 

 Brand,  sesuatu yang dirasakan oleh orang mengenai suatu produk, jasa, atau 

organisasi, lebih dari sekedar logo, identitas, dan produk. (Neumeier, nd.). 

Brand-Brand yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah SeRu dan Angie 

Alexandra sebagai Brand-Brand yang berkolaborasi dalam penelitian ini. 

 Peluang dan konsumen bisnis. Berdasarkan latar belakang mengenai perlunya 

alternatif produksi batik yang menerapkan sustainability, adanya batik 

mangrove untuk dieksplorasi sebagai penerapan sustainable batik, serta kondisi 

karakteristik barik mangrove yang cocok untuk dijadikan resort wear dan 

adanya peluang resort wear karena terjadi perubahan pola gaya hidup dengan 

meningkatnya travelling, maka hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang 

menghasilkan produk yang menjawab adanya urgensi-urgensi tersebut dengan 

memberikan solusi berupa poduk yang menggabungkan keistimewaan batik dan 

mengangkat nilai gunanya untuk dijadikan produk Fashion berupa resort wear. 
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1.7.2. Hasil Observasi 

Hasil observasi berkisar pada aspek teknis dan aspek produksi batik mangrove, di 

antaranya tentang pakem-pakem motif dan maknanya, tanaman pewarna alami dari 

mangrove dan warna yang dihasilkan, teknik dan variabel pewarnaan,  serta 

dinamika tren yang diikuti batik mangrove. Hasil observasi adalah sebagai berikut: 

1. Beberapa motif batik mangrove dan maknanya: 

 Motif alur sungai/pantai: motif garis bergelombang, memiliki makna 

simbolis bahwa semua air yang ada, dari gunung hingga pantai 

berhubungan. Motif ini juga memiliki filosofi mengingatkan semua orang 

untuk menjaga sumber air, karena semua orang menggunakannya. Aliran air 

harus dijaga agar limbah yang terbawa air tidak menumpuk di laut dan juga 

ekosistem mangrove. 

 Motif ekosistem kelautan dan perikanan: simbol dari kesatuan pantai, laut, 

dan ekosistem mangrove, dimana keberlanjutan ekosistem tersebut harus 

kita jaga. 

 Motif sura & baya (ikan hiu dan buaya): ikan hiu menjaga ekosistem laut 

sebagai puncak rantai makanan, begitu juga dengan buaya sebagai puncak 

rantai makanan yang menjaga ekosistem muara dan sungai. 

 Motif capung dan lebah: hewan-hewan yang keberadaannya menunjukkan 

kualitas suatu ekosistem, dimana lebah membantu penyerbukan dan adanya 

capung merupakan tanda bahwa suatu ekosistem dalam keadaan baik. 

 Motif-motif ragam hias Majapahit terdiri atas variasi motif-motif stilir dan 

kawung yang cocok untuk kesan klasik. Ada juga motif keagungan yang 

digunakan untuk acara-acara besar seprti Pernikahan. 

2. Pewarnaan dengan mangrove: 

 Biru: daun tinta (Phyllanthus reticulatus), bunga Acanthus, sp, telang 

 Ungu: Bruguiera, daun tinta 

 Hijau: kulit buah Aviccennia, daun tinta, daun jeruju 

 Kuning: Bruguiera, Callophylum 

 Pink: Callanthropis giganthea 

 Cream: Sonneratia alba 

 Cokelat: bunga Callophylum 
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 Hitam: Cerbera manghas 

Untuk pembuatan warna, ada beberapa jenis warna yang mudah didapat dan ada 

yang sulit didapat. Warna-warna yang mudah didapat di antaranya ungu, cream, 

pink, kuning, dan biru. Sedangkan warna-warna yang sulit didapat adalah toska, 

hitam, dan hijau. Warna yang belum dapat ditemukan adalah merah cerah. Faktor 

yang menentukan keberhasilan dalam pembuatan warna adalah ada atau tidaknya 

sinar matahari, dimana olahan tanaman yang terkena sinar matahari akan 

menghasilkan warna yang berbeda dari yang tidak terkena sinar matahari. 

Tanaman mangrove yang dijadikan pewarna adalah limbah tanaman mangrove 

yang jatuh atau dari hasil panen tanaman mangrove saat berbuah. 

3. Perkembangan tren batik: 

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: warna ungu, 2015: 

warna-warna cerah seperti kuning, oranye, dan pink, 2017: motif-motif berukuran 

besar, Sekarang (2019): motif sederhana, kontemporer, warna-warna pastel, Masa 

yang akan datang: diperkirakan kembali ke motif-motif klasik, atau akan lebih 

banyak menonjolkan motif ragam hias Majapahit.  

4. Fakta-fakta lain tentang batik mangrove: 

Suatu elemen desain motif tidak boleh terlalu sering digunakan agar tidak terjadi 

kejenuhan. Kain yang akan dibatik harus dilebihkan pada pinggirannya selebar 1-2 

jari keliling untuk menghindari penyusutan saat mordanting dan pelorodan. Batik 

SeRu berkolaborasi dengan komunitas disabilitas untuk mengolah error pada 

produk batik untuk kemudian dijadikan tas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.4 dokumentasi hasil observasi. 

Sumber: koleksi pribadi 
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1.7.3. Hasil Wawancara Experts & Extreme users 

Hal-hal penting dari hasil wawancara dengan para extreme user dan expert yang 

menjadi pedoman dalam pengembangan desain adalah kriteria untuk memadukan 

resort wear dengan batik, di antaranya adalah nyaman dengan bahan yang menyerap 

keringat, Fashionable dan instagrammable, mudah dibawa dan ditata, memiliki 

desain motif yang fun, dapat dipadukan dengan bahan polos, dan memiliki palet 

warna netral dan pastel. 

Pertimbangan dalam mendesain adalah keperluan (requirement) desain, kesesuaian 

dengan kisaran usia target market, dan hasil wawancara terhadap para extreme 

users dan expert, serta hasil riset tipologi desain di antaranya Edward Hutabarat, 

Silvia Tcherassi, Zimmermann, dan Etro beserta observasi kompetitor, yaitu Sejauh 

Mata Memandang dan Pithecanthropus. Dari segi desain siluet, elemen-elemen 

detail yang akan digunakan di antaranya seperti knots atau simpul, belts atau sabuk, 

permainan cutting, dan kancing. Dari segi bentuk lengan, konstruksi yang dipilih 

adalah geometris, regular sleeves panjang, dan wide straps. Sedangkan untuk 

bentuk keseluruhan koleksi, sebagian dibuat berkonstruksi simetris dan sebagian 

lagi berkonstruksi asimetris. Untuk panjang hemline, koleksi ini menerapkan variasi 

dari panjang hem pendek atau mini, knee length atau panjang selutut, dan maxi atau 

panjang hingga mata kaki. Kriteria-kriteria tersebut disesuaikan dengan preferensi 

target market dengan profl sebagai berikut 

 Segmentasi demografis: Kisaran usia target market adalah 20-30 tahun, 
berjenis kelamin perempuan, kelas sosial menengah ke atas dan atas.  

 Segmentasi geografis: Kota Surabaya  

 Segmentasi psikografis: Menyukai travelling atau bepergian, memiliki 
ketertarikan pada resort wear, menyukai dan mengapresiasi batik.  

Selanjutnya, dalam hal peluang untuk produk batik ramah lingkungan, industri 

batik telah berkembang menjadi sektor industri ramah lingkungan dengan 

meningkatnya penggunaan pewarna alami. Sehingga menjadi suatu produk yang 

bernilai ekonomi tinggi dan mengurangi impor pewarna sintetis. Di sisi lain, 

keadaan persaingan global semakin kompetitif dan dinamis, sehingga preferensi 

konsumen terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat. 
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1.8. Perancangan 
 

Tabel 3.1. Design Brief 
Sumber: Data pribadi 

Nama Proyek Hangrungkebi 

No. & tanggal  H 01, diterbitkan Senin, 21 Oktober 2019 

Klien Rahayu Budhi Handayani & Truly Hutagalung 
Tanggung 
Jawab Penulis 

Desainer dan kolaborator untuk pembuatan batik mangrove 

Musim Fall/Winter 2020 

Tanggal penting 22/10/2019: presentasi konsep 
29/10/2019: pengembangan desain motif batik 
5/11/2019 pengembangan desain untuk koleksi 
12/11/2019: proses perencanaan dan produksi contoh batik 
10/12/2019: pembuatan prototype 
17/12/2019: presentasi prototype dan proposal akhir 

Tujuan mewujudkan suatu koleksi sustainable batik yang menerapkan 
penggunaan batik mangrove untuk resort wear yang diproduksi 
secara ramah lingkungan dengan menerapkan praktik clean 
production. Perencanaan koleksi dilakukan berdasarkan visual 
directions seperti warna dan tren resort wear agar dapat 
membuat pakaian resort wear yang indah dan juga melestarikan 
warisan budaya lokal yang dikemas secara menarik. Motif batik 
juga dibuat untuk menghasilkan tampilan yang muda, santai, 
namun juga Fashionable.   

Target market wanita berumur 20-30 tahun, kelas ekonomi menengah ke atas 
hingga atas, termasuk dalam kategori thinkers, menyadari dan 
peduli akan sustainability, menyukai travelling, menyukai 
resort wear, dan mengapresiasi warisan budaya lokal 

Harga Rp 3.000.000,00 – 3.500.000,00 

Keperluan 
desain 

motif batik: youthful & fun, perhatikan pattern repetition theory 
untuk bagian pinggiran. Warna: pastel, netral, dan nude. Untuk 
karakteristik koleksi: Fashionable, instagrammable, nyaman, 
praktis untuk memudahkan saat travelling, dikerjakan dengan 
baik. Bahan: kombinasi kain batik dengan kain polos, 
perhatikan teori elemen dan prinsip desain sehingga desain 
struktural dan surface saling melengkapi dan mempercantik satu 
sama lain agar koleksi yang dihasilkan koheren dan harmonis.  
Perhatikan elemen desain berupa form dan konstruksi, yang 
berhubungan dengan detail, bentuk simetris dan asimetris, serta 
panjang busana, dimana pilihan favorit dari target market adalah 
selutut dan 3/4.  

Presentasi Development folder, proposal, prototype, power point 
presentation 

Approval 17 Desember 2019 ke klien dan dosen pembimbing dengan 
menunjukkan materi presentasi berupa development folder, 
proposal, prototype, power point presentation 
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Berdasarkan tinjauan data dan desain brief, terciptalah suatu koleksi yang 

terdiri dari 5 look, yaitu long dress motif daun dan buah tinta atau Phyllanthus 

reticulatus, short jumpsuit motif buah bintaro atau Cerbera manghas, knee length 

dress motif buah bintaro atau Cerbera manghas, short jumpsuit & outer set motif 

daun dan buah tinta atau Phyllanthus reticulatus, dan top & bottom set motif daun 

dan buah tinta atau Phyllanthus reticulatus.  

Dari segi desain, siluet yang digunakan adalah siluet A & H. Detail-detail yang 

digunakan berupa knots atau simpul, belts atau sabuk, permainan cutting, dan 

kancing, Untuk konstruksi, keseluruhan koleksi, sebagian dibuat berkonstruksi 

simetris dan sebagian lagi berkonstruksi asimetris dengan perbandingan 3 

konstruksi simetris dan 2 konstruksi asimetris. Untuk bentuk lengan, konstruksi 

yang dipilih adalah geometris, regular sleeves panjang, dan wide straps. Untuk 

panjang hemline, koleksi ini menerapkan variasi dari panjang hem mini¸ knee length 

atau panjang selutut, dan maxi atau panjang hingga mata kaki.  

Dari segi motif, motif yang diterapkan untuk koleksi ini terinspirasi dari 

tanaman-tanaman yang erat kaitannya dengan mangrove. Tanaman-tanaman 

tersebut adalah Phyllanthus reticulatus, atau umumnya disebut buah tinta. Bagian 

dari buah tinta yang diambil sebagai inspirasi motif adalah bentuk daunnya yang 

membulat dan buahnya yang berbentuk bulat, memiliki permukaan licin, dan 

memiliki warna hitam. Buah tinta sendiri juga merupakan bahan pewarna alami 

mangrove yang menghasilkan warna biru dan ungu. Selanjutnya adalah Cerbera 

manghas atau bintaro. Bagian dari tanaman bintaro yang dijadikan inspirasi motif 

adalah buahnya, dengan karakteristik bentuk oval atau lonjong dan permukaannya 

yang berserat. Buah bintaro juga merupakan penghasil warna hitam untuk pewarna 

alami mangrove. Bentuk-bentuk bagian tanaman tersebut kemudian distilasi oleh 

penulis dengan memperhatikan motif berupa ragam hias Majapahit yang juga 

digunakan untuk batik mangrove.  

Motif ragam hias Majapahit yang diterapkan adalah motif kawung, dimana 

motif utama batik pada koleksi ini adalah bagian-bagian tanaman yang dibentuk 

kawung dan divariasi berdasarkan karakteristik tanaman itu sendiri. Dari segi warna 

koleksi ini menggunakan warna-warna netral berupa ragam warna nude seperti 

cream sebagai warna utama atau staple colours, dan warna komplementer berupa 
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warna-warna pastel seperti ragam warna biru, turquoise, ragam warna ungu,. 

Warna-warna ini dipilih berdasarkan preferensi target market, dan tren warna 

Pantone untuk Fall-Winter 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Moodboard  
Sumber: koleksi pribadi 
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Gambar 1.6. Kompilasi Sketsa kasar untuk motif daun dan buah tinta 
Sumber: koleksi pribadi 
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Gambar 1.7. Kompilasi Sketsa kasar untuk motif buah bintaro  
Sumber: koleksi pribadi 

Berdasarkan hasil desain dari sketsa kasar, dipilih 5 desain yang akan 

diwujudkan dan akan diproses secara bertahap untuk menentukan warna dan jenis 

serta penempatan dan proporsi motif batik yang akan diwujudkan.  
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Gambar 1.8. Kompilasi Eksplorasi desain 
Sumber: koleksi pribadi 
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Gambar 1.11. Hasil Prototype 
Sumber: koleksi pribadi 

 

1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Berdasarkan hasil sidang proposal, Motif batik dinilai terlalu sederhana 

dan terlihat masih kosong, sehingga pelu penambahan konsep motif beserta 

filosofinya dan perlu ditambah motif isen. Warna pada motif batik kurang tepat 

dikarenakan cuaca mendung pada saat pengerjaan. Warna cream terlalu tua, 

warna biru menjadi terlalu hijau, dan warna cream dan biru tidak dapat 

digradasikan bersama, karena karakteristik yang bertentangan, dimana warna 

cream tidak boleh terkena sinar matahari saat dikerjakan dan warna biru harus 

terena sinar matahari saat dikerjakan. Dari segi siluet, cutting, desain, material 

dan kualitas, feedback yang diterima sudah baik. 

 

 

 


