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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1.Pengembangan perancangan 

Fasyen telah mengalami perkembangan yang sangat maju, mulai dari 

perkembangan tekstil yang melimpah,  bervariasi dan para desainer yang telah 

merancang atau menciptakan model busana yang beraneka ragam. Selain itu 

perkembangan teknologi yang semakin maju juga dapat memperngaruhi 

perkembangan fesyen sendiri. Informasi fesyen dapat diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat dari belahan dunia manapun. Dalam hal tersebut fasyen dapat 

dikategorikan menjadi kebutuhan primer masyarakat khusunya wanita. Banyak 

wanita yang mengikuti perkembangan tren fasyen untuk penampilan ataupun 

untuk kebutuhan. 

Modest fashion menjadi sangat populer dan kian meningkat. Modest fashion 

sendiri adalah jenis pakaian yang fokus akan kesopanan. Pakaian modest wear 

tidak hanya untuk menerapkan ajaran dari kaidah agama. Banyak faktor yang 

membuat seseorang untuk memakai produk modest fashion, salah satunya adalah 

menghilangkan stigma bahwa perempuan tidak harus memamerkan lekuk tubuh 

atau menunjukkan kulit untuk terlihat cantik. Dikutip dari Republika.co.id (2018) 

tren fesyen lebih mengarah pada pakaian yang tertutup dan sopan. Tren modest 

wear di Indoensia lebih kearah hijabers dimana pakaian yang dipakai long dress 

dipadankan dengan luaran  dan memakai hijab, sedangkan pasar luar lebih 

menyukai atau tertarik dengan gaya mendasar atau basic. 

Modest wear memiliki peluang yang cukup besar di dunia fesyen. Untuk dapat 

bersaing diperlukan beberapa hal yang dapat menjadikan sebuah keunggulan atau 

daya tarik sendiri dalam rancangan yang dibuat sehingga mempunyai ciri khas 

diantara yang lainnya. Salah satu hal tersebut bisa diambil dari masalah disekitar. 

Seperti banyak orang yang merasa kurang nyaman dan resah dengan 

perkembangan jaman moderen yang semakin berkembang. Sebagian besar 

masyarakat merasa lebih baik jika menganut idelogi hidup bebas dan gaya hidup 

yang mengutamakan kenyamanan. Permasalahan inilah yang dapat dijadikan 

inspirasi dalam membuat suatu  rancangan busana. 

Pakaian modest wear  tidak hanya terfokus pada nilai kesopanan tetapi juga 

dapat memperhatikan tentang kenyamanan pada pakaian. Pakaian yang nyaman 
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tidak hanya dilihat dari seberapa mahal atau merek apa yang dikenakan, namun 

banyak segi dan kriterian yang dapat membuat pakaian terbilang nyaman. Tiga 

komponen yang dapat membuat pakaian dapat dibilang nyaman adalah bahan 

yang mudah untuk menyerap keringat, model pakaian yang tidak banyak detail, 

kasual dan minimalis dan harga yang sesuai dengan kemampuan pembeli 

(Fimelia, Barli Asmara, 2019).  Sebagian besar wanita akan memilih pakaian yang 

tidak hanya mementingkan penampilan tetapi juga mementingkan kenyamanan 

pada pakaian. Kenyamanan dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang, 

karena seseorang yang merasa nyaman pada pakaian yang dikenakan akan 

menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya. Selain itu kenyamanan juga dapat 

menjadikan seseorang merasa rileks, karena sebagian pakaian yang hanya 

mementingkan penampilan akan dapat membuat sipemakai menjadi tidak nyaman 

pada beberapa bagian tertentu. Seperti contoh penggunaan karet yang melingkar 

pada bagian pinggang celana akan menimbulkan bekas pada perut maupun rasa 

gatal pada perut.  

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kesempatan untuk brand Adzani 

merancang pakaian modest fashion dengan mengutamakan kenyamanan pada 

pakaian. Dengan menggunakan elemen desain, seperti siluet A dan H, warna yang 

terinpirasi dari alam. Serta penambahan detail seperti pocket dan tuck pada 

pakaian. Produk yang diproduksi memiliki ciri khas yaitu modest fashion yang 

tidak hanya dapat dipakai oleh wanita berhijab tetapi juga dapat digunakan oleh 

wanita yang tidak berhijab. Selain itu dalam penjualannya selalu menggunakan 

sistem value buy, dimana seseorang yang membeli produk Adzani akan 

merasakan nilai atau kegunaan pada pakaiannya, seperti contoh Relax Modest 

Fashion. Dalam proses produksi Adzani akan disuport oleh PT.Gistex yang akan 

memenuhi kebutuhan kain yang akan dipakai. Kain yang akan disuport oleh 

PT.Gistex adalah kain poliester sebanyak 30 meter yang yang akan digunakan 

untuk 5 look pakaian Relax Modest Fashion. 

 

1.1.   Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan pakaian wanita dengan menggunakan konsep 

relax modest fashion terhadap brand Adzani ? 
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1.2.   Tujuan Perancangan 

Perancangan pakaian wanita dengan menggunakan konsep relax modest 

fashion terhadap brand Adzani. 

1.3. Batasan Perancangan  

1.3.1. Batas keilmuan  : Ilmu desain fesyen 

1.3.2. Batasan material  : Bahan poliester 

1.3.3. Batasan pasar  : 

a. Geografis :  

Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dll. 

b. Demografis :  

Wanita berumur 25 tahun sampai 35 tahun.  

c. Psikografis :  

Berdasarkan teori VALS, perancangan ditujukan kepada tinkers. Thinkers, 

seseorang menyukai produk tahan lama, praktis dan memiliki fungsi dan nilai. 

Selalu mendapatkan dan  mengikuti informasi dengan baik dan selalu terbuka 

akan ide baru dan perubahan sosial. 

1.3.4. Batasan waktu : 6 bulan 

1.4. Tahapan Perancangan 

Tahapan – tahapan adalah faktor kunci dalam menggunakan metode 

perancangan, design thinking adalah sebagi berikut :  

 

a. Emphatise 

Kurangnya pakaian yang nyaman saat digunakan khususnya wanita aktif 

yang berusia 25 - 35 tahun, yang menyukai pakaian longgar dan potongan 

sederhana. Serta penggunaan detail pakaian yang tidak hanya berfungsi sebagai 

hiasan untuk memperindah busana, tetapi juga dapat berguna sesuai fungsinya. 

b. Define 

Target market membutuhkan pakaian modest wear yang tidak hanya 

fokus akan kederhanaan dan kesopanan tetapi juga fokus akan kenyamanan pada 

pakaian. Serta penggunaan detail pada pakaian yang memperhatikan fungsinya. 
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c. Ideate 

Pada tahap ketiga desainer siap untuk mengasilakan ide dari informasi 

define dengan merancang pakaian modest wear yan g tidak hanya fokus akan 

kesopanan dan kesederhaan tetapi juga fokus akan kenyamanan pakaian dan 

fokus akan detail pada pakaian yaitu tuck dan variasi saku yang memiliki 

keunggulan dalam segi fungsi. Serta pakaian modest wear yang akan dirancang 

tidak hanya dapat digunakan oleh wanita berhijab tetapi juga dapat digunakan 

oleh wanita yang tidak berhijab.  

d. Prototype 

Proses yang dilakukan yaitu dengan mendesain dan merealisasikan ide 

konsep dengan suport dari PT Gistex. Proses dilakukan dari mendesain pakaian, 

kerapihan dalam produksi yang harus sesuai dengan desain dan dibuat semirip 

mungkin. Prototype yang memiliki siluet H dan A agar pakaian memiliki 

kelonggaran yang cukup dan tuck yang akan berguna sebagai detail pakaian, 

serta variasi saku yang tidak hanya berguna sebagai detail tetapi juga memiliki 

keunggulan dalam fungsinya. 

e. Test 

Dalam tahap akhir, desainer akan menguji produk lengkap yang 

ditujukan kepada expert dan diujicobakan kepada extream untuk menerima 

feedback menggunakan solusi terbaik yang akan ada perubahan atau 

penyempurnaan. 

1.5. Metode Pengumpulan Data   

1.5.1. Pengumpulan Data Primer 

Kuantitatif  

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2001), definisi penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan 

selanjutnya dianalis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, 

terutama dalam penelitian kuantitatif. 

a. Kuisioner  

Kuisioner online, pengumpulan data dengan cara menyebar kuisioner kepada 

111 responden wanita. 

 

http://dosensosiologi.com/metode-penelitian-sosial-dan-contohnya-lengkap/
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Kualitatif 

Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang di 

gunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas 

atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.Wawancara. 

a. Wawancara 

Pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber yaitu 6 expert user. 

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung dan tidak 

langsung. 

 

1.5.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Studi literatur 

 Pengumpulan data di peroleh dengan melalui studi literatur seperti buku modest 

wear, ready to wear, bagian-bagian busana dan elemen prinsip desain. Jurnal, 

artikel, website atau internet yang relevan sebagai reverensi untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

 

1.6. Tinjauan Data  

1.6.1. Ready to Wear 

Ready to wear adalah pakaian yang siap pakai tanpa melakukan 

pengukuran badan maupun memesan di desainer. Busana ready to wear juga 

tidak perlu melakuka fitting berkali-kali untuk menyesuaikan dengan badan si 

pemakai. Busana ready to wear tidak hanya pada pakaian siap pakai dengan 

model sederhana dan simpel, seperti halnya kemeja, t-shirt maupun pakaian 

yang memiliki potongan simpel. Pakaian ready to wear selalu diproduksi dengan 

masala tau dengan jumlah kualiatas banyak. Kriteria pakaian ready to wear 

menurut (Kriteria pakaian ready to wear) diantaranya yaitu pakaian 

menggunakan ukuran standart yang sudah ditetapkan seperti ukuran S, M, L, XL 

dan tambahan ukuran yang tidak umum yaitu XXL.  

Busana ready to wear untuk jaman sekarang tidak hanya terbatas pada 

pakaian yang murah, simpel dan sederhana, karena sebagian pakaian 
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menggunakan material yang berkualitas bagus. Selain itu dengan target produksi 

yang berkapasitas banyak maka detail yang yang dipakai pada pakaian tidak 

akan serumit jenis pakaian lainnya. Pakaian ready to wear sangat pas untuk 

digunakan sebagai busana sehari – hari karena konstruksi pakaian yang 

cenderung minimalis dan bahan yang digunakan nyaman saat melakukan 

aktifitas yang memerlukan banyak gerak. 

 

1.6.2. Modest Fashion 

Pakaian modest fashion atau dalam bahasa Indonesia adalah pakaian 

sederhana dan pakaian yang memiliki ciri khas simpel dan tertutup. Di era 

sekarang wanita lebih bebas untuk memilih gaya fesyen yang dikenakan. Wanita 

yang memilih gaya tertutup adalah sebagian pilihan dan hak dalam hidupnya. 

Semakin berkembangnya jaman pakaian modest fashion tidak hanya menjadi 

suatu kewajiban maupun kebutuhan spiritual saja, melainkan telah berevolusi 

menjadi pilhan gaya hidup atau sebagai pilihan gaya berbusana dalam sehari – 

hari.  Alasan seseorang menggunakan modest fashion selain karena kultur, 

budaya dan agama yang mewajibkan untuk berpakain sopan, wanita 

menggunakan modest fashion karena ingin merubah stigma seseorang yang 

beranggapan bahwa cantik tidak harus memperlihatkan bentuk tubuh maupun 

memperlihatkan kulit. Pengguna modest fashion yang paling banyak adalah 

wanita berumur di atas usia 19 tahun ke atas, karena adanya perkembangan tren 

modest fashion yang maju dan mengikuti tren fesyen.  

Pakaian modest fashion pada saat ini tidak hanya dapat digunakan oleh 

wanita yang menutup kepalanya namun juga dapat digunakan oleh wanita yang 

tidak menutup kepala, seperti wanita yang menyukai pakaian sederhana dan 

longgar untuk mempermudah bergerak dalam beraktifitas. Dalam pembuatan 

pakaian modest fashion terdapat kriteria penting yang harus diperhatikan seperti 

dalam elemen maupun prinsip desain dalam pakaian. Pakaian modest fashion 

memiliki siluet yang longgar seperti halnya siluet A maupun H yang dapat 

membuat pakaian akan memiliki kelonggaran sehingga tidak membentuk lekuk 

tubuh. Selain itu dalam memproduksi pakaian modest fashion harus 

memperhatikan detail, pakaian modest fashion yang digunakan dalam sehari – 



 7  

 

hari tidak dianjurkan menggunakan detail yang berlebihan yang dapat membuat 

sipemakai menjadi kurang nyaman. Dan hal paling penting dalam modest 

fashion adalah membuat pakaian yang dapat menutup bagian – bagian tertentu 

wanita. 

 

1.6.3. Relax Wear 

 Menurut Barli Asmara (Fimelia, Barli Asmara, 2019) suatu pakaian yang 

nyaman terdiri dari tiga kompenen yaitu bahan yang mudah untuk menyerap 

keringat, model pakaian yang tidak banyak detail, kasual dan minimalis dan 

harga yang sesuai dengan kemampuan pembeli. Sebagian wanita akan membeli 

maupun memakai pakaian yang tidak hanya mengikuti tren fesyen tetapi juga 

pakaian yang dapat membuat merasa nyaman saat dipakai. Pakaian yang nyaman 

juga berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Seperti halnya penelitian 

yang dilakukan pada wanita Inggris bahwa 58% wanita Inggris memilih pakaian 

yang dapat membuat nyaman dan percaya diri. 

 

1.6.4. Saku (Pocket) 

  Saku atau dalam bahasa inggris pocket adalah salah satu bagian penting 

dari pakaian. Saku pada pakaian dapat menambah nilai keindahan pada 

pakaian. Selain bergunana sebagai keindahan saku memiliki fungsi untuk 

menyimpan atau untuk membawa barang sederhana atau benda yang berukuran 

kecil. Saku pada umumnya terletak dibagian dada kiri, kanan atau dapat 

terletak pada keduanya untuk sebuah kemeja, sedangkan untuk celana saku 

terdapat dibagian belakang celana serta kiri kanan , fungsinya untuk 

menyimpan benda yang mempunyai ukuran kecil, seperti lembaran uang 

kertas, sapu tangan, koin maupun dompet.  
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Gambar 1. 1 Variasi pocket 

Sumber : Pinters.com 

1.6.5. Tuck 

 Dalam pengertian fasyen  tuck dapat disebut lipit tindas atau lipit – lipit 

kecil yang berjajar dan dijahit oleh mesin yang berguna untuk hiasan maupun 

memperindah  pada pakaian. Menurut ibu Soelistyowati (2020), tuck yaitu 

garis hias pada suatu busana berupa lipatan yang dapat di aplikasikan pada arah 

vertikal maupun horizontal pada suatu busana dengan teknik di lipat kemudian 

dijahit dengan beberapa tahap bisa dua susun sampai lebih. Detail tuck 

memiliki ukuran yang lebih besar dari pada opnaisel, jika ukuran opnaisel 

memiliki ukuran setengah cm sedangkan tuck memiliki ukuran 1 cm sampai 5 

cm.   

 

Gambar 1. 2 Tuck 

Sumber: Pinterest.com 



 9  

 

1.7. Perancangan 

 

Gambar 1. 3 Moodboard Relax Modest Fashion 

Sumber : Koleksi pribadi 

  Relax modest fashion adalah koleksi dengan tema yang terinspirasi dari 

keresahan masyarakat dalam menyikapi jaman yang semakin maju. Dengan 

menggunakan style modest fashion yang tidak hanya fokus akan kesopanan 

tetapi juga fokus akan kenyamanan pakaian. Modest fashion yang digunakan 

juga tidak hanya untuk wanita yang berhijab tetapi juga dapat dikenakan oleh 

wanita yang tidak berhijab. Serta dengan ditambahnya detail tuck dan pocket 

tidak hanya dapat memperindah pakaian tetapi juga memiliki keunggulan 

dalam fungsinya, seperti variasi saku pada detail pakaian dapat digunakan 

untuk menyimpan barang-barang sederhana seperti dompet kecil, handphone 

dan sebagainya. 

Berikut adalah lima look hasil desain dari tema relax modest fashion.  
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Gambar 1. 4 Desain tampak depan dan belakang 

Sumber : Koleksi pribADI 

 

Berdasarkan lima desain di atas dipilih satu desain untuk direalisasikan 

sebagai prototype awal. Berikut salah satu desain yang dipilih menjadi 

prototype. 

 

Gambar 1. 5 Desain prototype 

Sumber : Koleksi pribadi 
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1.8. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

Kesimpulan dari hasil penggalian data yang dilakukan melalui 

wawancara expert user, melalui kuisioner dan observari yaitu merancang 

pakaian modest fashion dengan mengutamakan kesopanan pakaian dan 

mengutamakan kenyamanan pada pakaian. Perancangan relax modest fashion 

tidak hanya dapat dipakai oleh wanita yang berhijab tetapi juga dapat dikenakan 

oleh wanita yang tidak berhijab. Dalam mendukung pakaian relax modest 

fashion, siluet yang digunakan yaitu siluet A dan siluet H agar menghasilkan 

pakaian yang longgar dan material yang dipakai yaitu material yang tidak mudah 

kusut meskipun digunakan beraktivitas yang memerlukan banyak gerak. Selain 

itu agar pakaian modest fashion tidak terlalu polos dan sederhana detail tuck dan 

pocket pada pakaian dapat menjadi daya tarik dan memiliki fungsi untuk 

menyimpan barang sederhana seperti dompet kecil, handphone dan sebagainya. 

Menurut keenam expert yang telah diwawancari yaitu pakaian relax 

modet fashion  haruslah memperhatikan cutting pada pattern, siluet yang 

digunakan dan saat proses menjahit. Siluet yang digunakan lebih baik 

menggunakan siluet A atau H, karena siluet H dapat membuat suatu pakaian 

akan terlihat longgar, sedangkan untuk siluet A akan membuat pakaian longgar 

tetapi juga pantas untuk dikenakan oleh wanita yang memiliki tubuh besar. Pada 

desain relax modest fashion memiliki tantang tersediri yaitu merancang pakaian 

longgar tetapi tidak terlihat seperti lazy shirt yang kedodoran. Pada proses 

menjahit haruslah memperhatikan kerapihan karena pakaian yang simpel akan 

lebih menarik jika jahitan rapih. 

Pada kuisioner yang telah dibagian pada 111 responden berpendapat 

bahwa Sebanyak 91% responden menyukai pakaian modest yang juga 

mengutamakan kenyamanan. Serta modest fashion yang penggunaannya juga 

dapat dikenakan oleh wanita tidak berhijab. Dalam presentase 67,6% responden 

memilih “Ya” untuk mengenakan dan membeli produk relax modest fashion. 

Sebanyak 82,9% responden menjawab akan lebih menarik jika menggunakan 

detail pada pakaian Relax Modest Fashion. Serta 64% responden memilih detail 

pocket untuk pakaian dan detail tuck pada posisi kedua setelah pocket. 


