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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perancangan 

Perkembangan gaya hidup saat ini dipengaruhi oleh berbagai macam isu, 

salah satunya adalah meningkatnya jumlah wanita karier secara signifikan. (CNN 

Indonesia, 2016) Dengan posisi kepemimpinan tersebut membuat para wanita 

karier mudah mengalami stres karena merasa terbebani dengan banyaknya hal yang 

harus dikerjakan. Untuk mengatasi rasa stres berlebihan yang dialami, pekerja 

wanita terutama milenial menggabungkan kegiatan business dan leisure. (Wolipop, 

2017) 

Pada dasarnya setiap wanita memiliki keinginan untuk tetap terlihat modis 

di mana pun mereka berada sehingga mereka cenderung membawa banyak busana 

saat melakukan suatu perjalanan untuk menunjang penampilan yang berbeda. 

Namun saat ini, maskapai penerbangan berbiaya murah atau LCC(Low Cost 

Carrier) menerapkan sistem bagasi berbayar bagi seluruh penumpang. Dengan 

adanya penerapan tersebut, diperlukan efisiensi dalam berbusana. “Choose what’s 

practical, and consider designing a capsule wardrobe. Capsule wardrobes are 

made up a few pieces of clothing that can all be mixed, matched, and worn for any 

occasion.”  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dengan 

dukungan berupa material bahan dari PT. Gistex Garment Indonesia ingin 

memenuhi kebutuhan wanita karier yang melakukan perjalanan bleisure dari segi 

busana. Penulis menerapkan capsule wardrobe concept dengan mendesain busana 

wanita yang bersifat serbaguna dan praktis yaitu busana yang terdiri dari key items 

yang mudah digunakan dan dapat dipadu padankan satu sama lain namun tetap 

modis, nyaman, dan juga serbaguna secara fungsional baik untuk digunakan dalam 

kegiatan berbisnis maupun berlibur. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana menciptakan koleksi busana wanita yang bersifat serbaguna dan 

praktis untuk kegiatan bleisure bagi para wanita karier? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menciptakan koleksi 

womenswear yang bersifat serbaguna dan praktis untuk kegiatan bleisure bagi para 

wanita karier. 

 

1.4. Batasan Perancangan  

1.4.1. Batasan Keilmuan: ilmu desain Fesyen. 

1.4.2. Batasan Material: menggunakan material utama bahan poliester. 

1.4.3. Batasan Pasar: 

a. Geografis: Global. 

b. Demografis: Wanita karier terutama dibidang industri kreatif 

berusia 22-40 tahun yang sering menggabungkan kegiatan berbisnis 

dan berwisata dengan status sosial menegah ke atas. 

c. Psikografis: Berdasarkan teori VALS, perancangan diajukan kepada 

Thinkers dan Experiencers. Thinkers merupakan orang yang 

menyukai produk yang tahan lama, praktis, dan memiliki fungsi dan 

nilai. Selalu terbuka akan ide baru dan perubahan sosial.  

Experiencers cenderung orang yang sering menghabiskan waktu di 

luar ruangan dan suka menghabiskan pendapatannya untuk musik, 

film, dan teknologi. 

1.4.4. Batasan waktu: 6 bulan. 

 

1.5. Tahapan Perancangan 

	 Proses perancangan ini menggunakan metode Design Thinking, yaitu 

sebuah sistem yang menggunakan kepekaan dan metode yang sering dipergunakan 

oleh desainer untuk mencocokkan dengan kebutuhan pengguna(user) berbasiskan 

kelayakan teknologi dan kelayakan bisnis agar mengkonversi sesuatu yang didesain 
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itu menjadi nilai konsumen(consumer value) dan kesempatan pasar.(market 

opportunity) (Tim Brown, 2008) 

 Tahapan-tahapan adalah faktor kunci dalam menggunakan metode 

perancangan Design Thinking, adalah sebagai berikut: 

a. Emphatize: Mendapatkan wawasan dan memahami kebutuhan pasar 

mengenai busana untuk aktivitas bleisure. Pada dasarnya selain 

sibuk bekerja para wanita karier juga memiliki gaya hidup sosial 

yang tinggi yang membuat aktivitas sehari-hari mereka sangat padat 

dan sibuk.  

b. Define: Dari informasi yang didapat, masalah yang ditemukan 

adalah busana kerja bagi para wanita karier cenderung terlalu formal 

untuk digunakan dalam aktivitas santai, begitu pula sebaliknya. 

Untuk itu, ide yang ditemukan untuk memecahkan masalah tersebut 

adalah memproduksi busana multilook yang dapat digunakan untuk 

aktivitas bleisure dengan konsep serbaguna dan praktis sehingga 

membuat para wanita karier lebih efektif dan efisien dalam 

berbusana. 

c. Ideate: Berdasarkan permasalahan tersebut, brand DC memberikan 

solusi dengan memproduksi busana untuk aktivitas bleisure. Teknik 

dan aplikasi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan wanita 

karier untuk selalu berpenampilan modis dan juga disesuaikan 

dengan segi fungsional dan kenyamanan.  

d. Prototype: Dari desain yang terpilih, memproduksi satu setelan 

pakaian wanita untuk aktivitas bleisure dengan material poliester. 

e. Test: Menunjukkan hasil produksi dan meminta feedback untuk 

mengetahui reaksi dan minat masyarakat. Dari feedback yang 

didapat, memungkinkan terjadinya perubahan dan penyempurnaan 

dari alternatif solusi yang diberikan dengan tujuan agar produk 

benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. 
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1.6. Metode Pengumpulan Data  

1.6.1.  Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari 

sumber datanya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode 

kombinasi yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. 

Kualitatif 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan 

mewawancarai 6 orang experts dan 12 orang extreme users dari berbagai rentang 

usia, bidang kerja, dan geografis. 

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan melakukan 

observasi secara offline dan online terhadap target market dan tiga merek sejenis. 

c. Wawancara persepsi desain 

 Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan wawancara 

untuk kepada extreme users untuk menguji hasil prototype. 

 

Kuantitatif 

a. Kuisioner market 

Pengumpulan data dengan metode kuantitatif dilakukan dengan 

menyebarkan survei online kepada 125 potential target market. 

 

1.6.2.  Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang 

sudah ada sebelumnya. 

 

Studi Literatur 

Pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber literatur mengenai 

busana, elemen dan prinsip desain, serta mengenai fashion trend dari buku, jurnal, 

artikel dan sumber dari internet yang relevan sebagai penunjang studi literatur. 
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1.7. Tinjauan Data 

1.7.1.  Busana Ready to Wear 

	 Busana Ready to Wear dalam bahasa Perancis disebut prét-à-porter adalah 

busana siap pakai yang diproduksi massal yang membawa label nama seorang 

desainer. Biasanya busana ini menggunakan potongan minimalis, pola yang tidak 

rumit, penggunaan bahan yang efisien, serta harga jual terjangkau. (Poespo, 2009) 

 

1.7.2. Busana Kantor 

Busana kantor adalah busana yang dipakai karyawan untuk bekerja. Busana 

kantor memiliki beraneka ragam jenisnya antara lain business formal, business 

professional, business casual, dan small business casual. (Heather, 2019)  

1.7.2.1. Business Formal 

 Busana business formal digunakan untuk memberi kesan profesional dan 

pada umunya digunakan untuk menghadiri acara resmi seperti upacara 

penghargaan, makan malam khusus atau acara penting lainnya. 

1.7.2.2. Business Profesional 

 Busana business profesional digunakan oleh para profesional yang bekerja 

di perusahaan yang memiliki aturan berpakaian yang ketat. Jenis pekerjaan yang 

menggunakan busana business profesional antara lain pekerjaan dibidang 

akuntansi, perbankan, keuangan, lembaga pemerintah atau hukum. 

1.7.2.3. Business Casual 

 Busana business casual merupakan busana yang umum dipakai di kantor 

yang lebih santai dan tidak terlalu formal. Gaya busana business casual cocok 

digunakan untuk wawancara, pertemuan dengan klien, dan meeting internal. 

1.7.2.4. Small Business Casual 

 Busana small business casual memiliki gaya yang lebih kasual dan santai 

dibandingkan busana business casual. Namun, santai tidak berarti menggunakan 

busana yang tidak rapi dan tidak pantas misalnya pakaian yang terlalu terbuka. 

 

1.7.3. Bleisure 

	 Bleisure adalah perpaduan dari kata "business" dan "leisure". Bleisure 

berarti waktu luang yang dihabiskan tepat setelah perjalanan bisnis. Para pelaku 
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bleisure traveler adalah para profesional yang mendamba keseimbangan antara 

hidup dan kerja. Menurut Chris Pinner(2018),  bleisure wear berarti pakaian dengan 

fungsi gaya ganda yang cocok dikenakan sebagai profesional (business wear) dan 

juga sebagai traveler (leisure wear). 

 

1.7.4. Capsule Wardrobe 

Capsule wardrobe pertama kali dicetuskan pada tahun 1970 oleh Susie 

Faux, pemilik butik “Wardrobe.” Menurut Wei&Grauman(2018) capsule 

wardrobe merupakan satu koleksi yang terdiri dari beberapa pakaian minimalis 

yang dapat dipadu padankan satu sama lain. Capsule wardrobe dibuat untuk 

mengurangi tingkat pembelian dengan beberapa key item saja. 

 

1.7.5. Multifungsi dan Praktis(Versatile and Practical) 

1.7.5.1.Multifungsi 

 Menurut Phi Atlantis(2015) multifungsi adalah bersifat serbaguna, 

fleksibel, bisa mudah atau cepat diganti, atau bisa bergerak bebas. Dalam fesyen, 

busana yang sifatnya multifungsi adalah sebuah outfit yang bisa dikenakan untuk 

acara santai, kerja sekaligus casual date yang cenderung ingin praktis dan mudah.  

1.7.5.2.Praktis 

 Dalam fesyen, praktis berarti mudah digunakan namun tidak berarti 

menggunakan busana yang membosankan. Berbusana praktis berarti menggunakan 

busana yang mudah digunakan namun tetap modis, nyaman dan juga fungsional 

untuk suatu tujuan tertentu. 

 

1.7.6. Elemen dan Prinsip Desain 

 Elemen desain adalah material-material dasar yang digunakan sebagai 

fondasi untuk membentuk sebuah komposisi desain. Adapun elemen desain pada 

fesyen antara lain: (1) siluet, (2) warna, (3) garis, (4) tekstur. (Sandra Burke, 2011) 

Prinsip desain adalah panduan untuk tercapainya nilai estetika yang memikat 

secara visual dan menjadi kesatuan sehingga menghasilkan karya yang indah, 

bermakna, dan komunikatif. (Bambang Irawan dan Priscilla Tamara, 2013) Adapun 
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prinsip desain pada fesyen antara lain: (1) proporsi, (2) keseimbangan, (3) irama, 

(4) pusat perhatian, (5) gradasi, (6) kontras, (7) keselarasan, (8) kesatuan. 

Dalam mendesain busana, unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain penting 

untuk diperhatikan karena kedua elemen tersebut sangat menentukan hasil desain 

busana yang akan dibuat.  

Perancangan koleksi busana bleisure ini menerapkan unsur-unsur desain 

antara lain: 

• Siluet : I dan H. 

• Warna : Menggunakan warna-warna netral antara lain putih yang 

melambangkan kesederhanaan, ketulusan; beige yang melambangkan ketenangan 

dan kesederhanaan; abu-abu yang melambangkan kemandirian dan tanggung 

jawab.  

• Garis : Pengaplikasian seam lines, dart, pleats, slit, topstitching, 

pocket, cuff, button, zipper, dan belt. 

• Tekstur: Menggunakan kain poliester yang bertekstur halus, 

mengimplementasikan fabric manipulation pleats yang memberikan efek timbul. 

 

Perancangan koleksi busana bleisure ini menerapkan prinsip-prinsip desain 

antara lain: 

• Keseimbangan : Menerapkan keseimbangan simetris dan asimetris 

pada potongan busana. 

• Irama  : Menerapkan fabric manipulation berupa accordion 

pleats. Pleats sangat fleksibel dan memberikan efek melangsingkan tubuh dan 

terlihat bagus digunakan pada semua bentuk tubuh. 

• Pusat perhatian : Menerapkan self tied belt dan topstitching 

sebagai center of interest dari keseluruhan tampilan busana. Self tied belt 

diimplementasikan dengan tujuan untuk menerapkan konsep multifungsi dengan 

tampilan semi formal dan juga sebagai nilai artistik yang menambah pesona pada 

tampilan. 

• Kesatuan : Styling dan mix and match sederhana yang 

memungkinkan setiap pakaian dikenakan dengan yang lain. 

 



	

	 8	

1.7.7. Fashion Insight 

1.7.7.1. Fashion Trend 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.1. Considered Comfort 
(Sumber data: WGSN) 

 
 Considered Comfort merupakan future fashion trend untuk Spring/Summer 

2021. Tren ini mengeksplorasi bagaimana fesyen menanggapi perubahan seiring 

bergesernya sistem kehidupan menjadi lebih multifungsi. Untuk busana, tren gaya 

hidup ini akan mengubah potongan menjadi lebih serbaguna dan umum serta 

mengutamakan kenyamanan. Struktur busana memungkinkan pergerakan yang 

lebih mudah baik saat di dalam maupun di luar rumah. Fokusnya adalah pada item 

yang bisa digunakan saat kegiatan formal dan bersantai; mendukung dalam 

aktivitas pekerjaan, istirahat, dan waktu luang. 

1.7.7.2. Color Trend 

Serenity merupakan future color trend untuk Spring/Summer 2021. Tren 

serenity menampilkan warna-warna yang mengandung makna filosofi ketenangan. 

Menggunakan warna-warna netral dan hangat dengan permainan tint dan shade. 
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Gambar 1.2. Serenity 
(Sumber data: www.pinterest.com) 

 
1.7.7.3. Material Insight 

The Home Hub merupakan future material trend untuk Spring/Summer 

2021. Tren ini berfokus pada kenyamanan fisik dan emosional. Material yang 

menjadi item pada tren ini adalah bahan yang lembut, ringan, tidak mudah melar, 

tidak mudah terkikis, dan memiliki cara perawatan yang mudah serta yang nyaman 

digunakan untuk aktivitas bekerja, istirahat, dan waktu luang. Berdasarkan material 

tren The Home Hub, bahan yang digunakan untuk perancangan koleksi bleisure ini 

adalah poliester karena sifatnya yang wearable. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. The Home Hub 
(Sumber data: WGSN) 
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1.7.8. Business Insight 

Peran wanita dalam bisnis global terus meningkat. Berdasarkan data dari 

BEKRAF(Badan Ekonomi Kreatif), lebih dari 30 persen pengusaha ekonomi 

kreatif adalah generasi milenial dan 55 persennya adalah wanita. Seiring dengan 

perkembangan ini, pakaian kerja wanita juga mengalami perkembangan pasar 

secara global. Menurut Ardistia Dwiasri(2017) padatnya kesibukan membuat para 

wanita karier memerlukan segala sesuatu yang multiguna, praktis, dam simple 

termasuk busana yang pas untuk segala kesempatan karena tidak memiliki waktu 

untuk berganti baju.  Gambaran suasana kerja zaman sekarang bukan hanya diisi 

pegawai-pegawai berbusana formal, yang identik dengan kemeja dan dasi. Apalagi 

di industri kreatif, gaya pergi ke kantor beda tipis dengan gaya pergi ke mal. 

“Working hard doesn’t mean you have to sacrifice fashion.”(pinterest.com) 

Dengan adanya fenomena sosial dan tren tersebut, muncul peluang untuk 

menciptakan womenswear yang fashionable dan fungsional yang bersifat versatile 

dan practical untuk para wanita karir, yaitu pakaian yang bisa digunakan untuk 

aktivitas bleisure, sehingga para wanita karier tidak perlu membawa banyak setelan 

baju dan celana. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sarah Harris(2009) yang 

membuat pernyataan “Women now want pieces that work as hard as they do; that 

means clothing that can go from day to night, and from work to weekend.” 

Disamping itu, saat ini sudah ada beberapa pelaku industri fesyen yang mengangkat 

konsep versatile pada koleksinya. Hal ini membuktikan bahwa tema yang diangkat, 

yaitu perancangan womenswear dengan konsep versatile dan practical untuk 

aktivitas bleisure ini memiliki pasar dalam industri fesyen. Contohnya perusahaan 

Lunya yang merancang busana tidur menjadi busana stylish dengan siluet dasar 

sehingga dapat dipadu padankan dengan rok pensil, blazer, atau celana panjang 

untuk digunakan menjadi busana kantor. (Kompas.com, 2016) 

 

1.7.9. PT. Gistex Garment Indonesia 

 PT Gistex adalah salah satu pengekspor industri tekstil di Indonesia yang 

didirikan pada tahun 1975. Nama Gistex merupakan akronim dari value yang 

diberikan yaitu generosity, integrity, success, teamwork, education, excellence. PT. 

Gistex berlokasi di Jalan Nanjung No. 82 Cimahi yang memproduksi kain yang 
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mengandung 100 persen poliester. Gistex menjaga kualitas produk-produk dengan 

mengupayakan peningkatan berkelanjutan dalam manajemen, mengimpor mesin-

mesin berkualitas tinggi, memilih bahan-bahan terbaik, dan terus mengembangkan 

sumber daya manusia. Pabrik-pabrik PT. Gistex dilengkapi dengan teknologi mesin 

terbaru, dan sistem yang memungkinkan untuk memenuhi standar yang dibutuhkan 

oleh pelanggan. 

 

1.7.10.  Kesimpulan Hasil Penggalian Data 

 Dalam dunia karier, selain kecakapan dalam bekerja penampilan juga 

memiliki peranan penting. Permasalahan mengenai pakaian kantor yang dinilai 

terlalu formal untuk dikenakan di luar kantor merupakan suatu masalah yang nyata 

bagi wanita karier. Faktanya, wanita karier tidak hanya disibukkan oleh pekerjaan, 

tetapi juga memiliki gaya hidup sosial sehingga menyebabkan adanya kebutuhan 

baru di pasar dimana wanita karier membutuhkan segala sesuatu yang serbaguna 

dan praktis, termasuk dalam berbusana. Dari hal tersebut muncul peluang bisnis 

untuk menciptakan busana kantor multilook atau disebut bleisure wear dengan 

menggunakan material yang nyaman dan tidak mudah kusut. 

 Dalam pemilihan busana bleisure, set yang sesuai dan diminati pasar adalah 

perpaduan antara tops, pants, dan outer. Beberapa faktor penentu keputusan 

pembelian busana target market yaitu wanita karier berusia 22 tahun ke atas adalah 

memilih busana dengan kualitas dan model dibanding busana dengan harga yang 

murah. Untuk itu, finishing outerwear lebih baik menggunakan furing untuk 

mewakili busana workwear yang tampilannya cenderung resmi dan rapi. Selain itu, 

untuk kenyamanan pengguna, pola dibuat longgar supaya tidak membatasi gerak. 

 Dalam pengembangnnya, perancang menentukan penerapan siluet busana I 

dan H dengan style smart casual chic dan skema warna monokromatik, dengan 

pertimbangan supaya mudah dipadu padankan dimana secara keseluruhan sesuai 

dengan minat pasar. Untuk penerapan detail yang digunakan dan diminati oleh 

pasar adalah obi belt untuk membuat siluet ramping. Lalu, pengaplikasian pleats 

dan slit cocok untuk diterapkan karena memungkinkan untuk expanding sehingga 

ruang gerak lebih leluasa. Saran yang perlu diperhatikan dalam ide perancangan 

adalah pembuatan desain busana harus pantas untuk dipakai bekerja maupun 
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hangout. Selain itu juga harus praktis penggunaannya dan jangan terlalu ketat 

supaya lebih nyaman digunakan. Untuk menciptakan solusi desain yang tepat, hasil 

penggalian data dari berbagai sumber akan digabungkan dan diolah menjadi 

masukan yang mendukung ide perancangan. 

 

1.8. Perancangan 

1.8.1. Design Brief 

Berikut merupakan design brief sebagai acuan desain dari brand DC: 

Project Name DC SPRING/SUMMER 2021 READY TO WEAR 

COLLECTION “REFRESHED SENSIBILITY” 

Brief Number and 

Date Issued 

DC1015 – 17 September 2019 

 

Client PT. Gistex Garment Indonesia for Zara 

Responsibility Daffina Chrismalinda – Designer 

Season or Event Spring/Summer 2021 

Key Dates,  

Deadlines 

- 22 Oct 2019   à Final Concept 

- 29 Oct 2019  à Design Sketch 

- 5 Nov 2019   à Final  Line Planning and Choosen Design 

- 12 Nov 2019 à Making pattern for toile 

- 19 Nov 2019 à Final Toile 

- 26 Nov 2019 à Prototype Development 

- 3 Dec 2019  à Prototype Development 

- 10 Dec 2019 à  Choosen Prototype 
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- 17 Dec 2019 à Project Presentation 

- 31 Jan 2020 à Making 5 New Set Designs 

- 4 Feb 2020 à Final Choosen Designs 

- 10 Feb 2020 à Technical Drawing & Illustration 

- 12 Feb 2020 à Material Sourcing 

- 18 Feb 2020 à Proposed Line Planning 

- 20 Feb 2020 à Final Line Planning 

- 23 Feb 2020 à Making 3 Set Products 

- 26 Feb 2020 à Branding & Collateral 

- 3 Mar 2020 à Look 2 Consultation & Revision 

- 6 Mar 2020 à Look 4 Consultation & Revision 

- 11 Mar 2020 à Look 3 Consultation & Revision, Market                                                   

                            Test 

- 13  Mar 2020 à Printing Brand Style Guide 

- 13 Mar 2020 à Final Look 2,3,4 

- 17 Mar 2020 à Pre-Final Project Presentation 

- 18 Mar 2020 à Making 2 Set Products 

- 23 Maret 2020 à Collateral Production 

- 24 Apr 2020 à Look51 Consultation & Revision 

- 5 Apr 2020 à Look 1 Consultation  Revision 

- 9 Apr 2020 à Booth Concept & Vendor 

- 13 Apr 2020 à Photoshoot 
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- 30 Apr 2020 à Booth Decoration 

- 1-3 May 2020 à Fashion Show 

- 9 May 2020 à Final Project Presentation 

Objectives Design a Ready to Wear Collection to promote the new co-

ordinated between business wear and leisure wear, by 

applying versatile and practical concept.  

This collection produce a smart casual chic Bleisure wear 

with a loose silhouettes, using a monochrome and earthy 

color which easily possible for mix and match. The goal of 

this collection is to support career woman with high 

mobility lifestyle to wear fashion easily and efficiently. 

Target Market - Career woman 

- Aged 22-40 years old 

- Middle up economy class 

-Global 

Price Points IDR 329.000-589.000 

Design 

Requirements, 

Styles, Silhouettes, 

Colors and Fabrics 

- Semi-formal smart casual chic style 

- H,I Silhouettes 

- Monochrome and earthy colors 

- Used polyester as a main material 

Design 

Presentation 

Moodboard, Color&Fabric Board, Collection Board, 

Power Point Presentation 
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Sample/Prototype 

(Collection, Line, 

Range) 

1 

(Outerwear, Blouse, Pants) 

Approval, 

Presented To, 

Where and How 

Ms. Rahayu Budi Handayani 

Ms. Truly Hutagalung 

at Univeritas Ciputra 

Tabel 1.1. Design Brief 
(Sumber data: Daffina, 2020) 

 

1.8.2. Moodboard 

Berikut merupakan moodboard sebagai inspirasi dari koleksi brand DC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.4. Moodboard 
(Sumber data: Daffina, 2019) 

 
Refreshed Sensibility” adalah koleksi Spring/Summer 2021 dari brand DC 

yang terinspirasi dari gaya hidup para wanita karier. Mengimplementasikan warna 

monokromatik dengan aplikasi fabric manipulation pleats, detail slit dan self tied 
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belt dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan wanita karier akan busana yang 

stylish, mudah di padu padankan, dan dapat berfungsi sebagai workwear maupun 

casualwear.  

 

1.8.3. Rough Sketches 

 Berikut merupakan beberapa desain sketsa dari koleksi “Refreshed 

Sensibility” yang dibuat berdasarkan acuan dari hasil penggalian data primer 

berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan survei. 

    

 

 

 

Gambar 1.5. Rough Sketches 
(Sumber data: Daffina, 2019) 
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1.8.4.  Design and Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.6. Design and Illustration 
(Sumber data: Daffina, 2019) 

 
Berikut merupakan hasil ilustrasi desain dari koleksi “Refreshed 

Sensibility” berdasarkan acuan dari design brief dan penggalian data. Desain awal 

yang dirancang terdiri dari 5 set look yang dijabarkan menjadi 2 set perpaduan 

antara top, outerwear, dan pants; 1 set perpaduan antara top, outerwear, dan midi 

skirt; 1 set midi dress; dan 1 set perpaduan antara top dan midi skirt menggunakan 

aplikasi pleats dan self tied belt.  

 

1.8.5. Prototype 

Berdasarkan kelima desain ilustrasi yang dibuat, dipilih satu set desain 

untuk direalisasikan sebagai produk prototype. Prototype dibuat dengan tujuan 

untuk melakukan tes ide desain kepada market. 
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Gambar 1.7. Hasil Jadi Prototype 
(Sumber data: Daffina, 2019) 

 
 

1.9. Kesimpulan dan Feedback Pra Tugas Akhir 

 Berdasarkan feedback yang diperoleh pada saat sidang Pra Tugas Akhir, 

prototype yang dibuat sudah merepresentasikan bleisure wear yang bersifat 

serbaguna dan praktis. Feedback yang diberikan oleh penguji dari PT. Gistex adalah 

prototype outerwear memiliki tampilan yang menarik dan juga marketable. Selain 

itu, keempat desain lain juga sudah merepresentasikan bleisure wear. Feedback 

yang diperoleh dari dosen penguji adalah hasil prototype rapi. Namun, terdapat 

penggantian material kain dari blouse yang semula menggunakan bahan berwarna 

putih, diubah menjadi menggunakan bahan berwarna beige dengan pertimbangan 

keselarasan warna.  

  


